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รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission) 
----------------------------------------- 

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มีระบบและวิธีการคัดเลือก 

โดยสรุปดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์และองค์ประกอบ

1.1 วัตถุประสงค์
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชา

ที่เรียน 
2) ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
3) เพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

1.2 องค์ประกอบของการคัดเลือกฯ 
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System: TCAS) รอบที่ 4 Admission จะพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX)

ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 20 

2) ผลการสอบแบบทดสอบทางศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test:

O–NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 30 

3) ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT: General Aptitude Test ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ

10–50) 

4) ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT: Professional and

Academic Aptitude Test) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 0 – 40 

5) ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันจะทําการสอบสัมภาษณ์และ

ตรวจร่างกาย เพ่ือหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมเป็นข้ันสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา 

โดยไม่คิดเป็นค่านํ้าหนักคะแนน 

2. วิธีการและขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ

ขั้นตอนการคัดเลือกฯ มี 2 ขั้นตอน ดังน้ี

2.1 การทดสอบ
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ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทําการสอบแบบทดสอบต่างๆ ที่กําหนดไว้

ให้ครบถ้วน  ดังนี้  

2.1.1 การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

2.1.2 การสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและ

วิชาการ (PAT) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

2.1.3 การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 

2.2 การสมัครเข้าศึกษาฯ 

สมาคมที่ ประ ชุมอ ธิการบดีแห่ งประ เทศไทยกําหนดใ ห้ผู้ ประสงค์ จะส มัคร เข้ าศึ กษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกฯ ในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ ไ ด้กําหนดไว้ก่อน 

การสมัคร ดังน้ันหากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ จะถูกตัดสิทธ์ิในการเข้าศึกษา 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะนําคะแนนสอบรายวิชาที่ได้มารวมคะแนน  

หลังจากน้ันจะนํามารวมกับคะแนนที่คํานวณจากผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 

เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป 
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การรับสมัคร 

1. ให้ผู้สมัคร สมัครผ่านทาง Website : student.mytcas.com  เท่าน้ัน 

2. หลักฐานต่าง ๆ ให้นําไปย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. ผู้สมัครสามารถยืนยันสาขาวิชาและอันดับการเลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 คร้ัง (ขอให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอน 

การสมัครให้เข้าใจ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ระบุรายละเอียดไว้ในขั้นตอนการสมัครแล้ว) 

อัตราค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ค่าสมัครสาขาวิชาละ 50 บาท ค่าบริหารจัดการคนละ 100 บาท) อันดับแรก  

150  บาท อันดับถัดไป อันดับละ  50  บาท รวมค่าสมัครสูงสุด 300 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินค่าสมัคร เป็นไปตามที่แต่ละหน่วยงานรับชําระเงินกําหนดขึ้น (แสดงในใบแจ้ง

ชําระเงินค่าสมัคร) 

3. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย ให้เป็นไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนด 

หมายเหตุ   คา่ธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมคัรและชําระเงินเรียบร้อยแลว้จะไม่คืนให้ไมว่่ากรณีใดๆ 

การประกาศผลการคัดเลอืก 

 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการคัดเลือกและกําหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจ

ร่างกายให้ผู้สมัครทุกคนทราบเป็นรายบุคคลทาง Website : student.mytcas.com  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย 

การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ เริ่มต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ที่สอบได้ตามสถานที่ที่จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ทาง Website: student.mytcas.com  

และผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนําหลักฐานต้นฉบับและสําเนาที่ผู้สมัครรับรองถูกต้องไปแสดงหรือมอบให้แก่

กรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปน้ี 

1. ใบสมัครรอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)  

2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน 

4. วุฒิบัตรการศึกษา  

5. หลักฐานอ่ืน ๆ (ตามท่ีมหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด)  
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การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษา 

 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทาง Website : student.mytcas.com            

 ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษานําหลักฐานและใบสําคัญต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ตนเอง 

ผ่านการคัดเลือกได้ไปรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนเป็นนิสิตนักศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย/สถาบันน้ันๆ ต่อไป (รายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดูได้จาก Website ของแต่สถาบนั

โดยตรง) 

 
 ผู้ใดจงใจให้ข้อมูลเท็จจะถือว่ากระทําการทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครและถูกดําเนินการ  ดังนี้ 

1. ตัดสิทธ์ิในการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS เป็นเวลา 3 ปี 

2. อาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

3. กรณีเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่แล้ว จะถูกลงโทษทางวินัยสถานหนักถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษา 

4. กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ จะแจ้งให้ต้นสังกัดดําเนินการทางวินัยต่อไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สวุรรณสวัสด์ิ) 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายกสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
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การคิดคะแนนในการคดัเลือก 
     

 การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)  

รอบที่ 4 Admission สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กําหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านํ้าหนักร้อยละ 20 

2. ผลการสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 30 

3. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 10 -  50 

4. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 0 - 40 

5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความ

เหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา ไม่คิดค่านํ้าหนักคะแนน  

การกําหนดสัดส่วนค่านํ้าหนักระหว่างคะแนนวิชา O-NET วิชา  GAT และ/หรือวิชา PAT ให้คิดตามท่ีคณะ/

ประเภทวิชาน้ันๆ  กําหนดไว้  

การคิดคะแนนสอบวิชา O-NET, GAT และ PAT 
 คะแนนทุกวิชาที่นํามาคิดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะ/ประเภทวิชาน้ัน ๆ ได้กําหนดไว้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า

จะไม่รับพิจารณา 

การคิดคะแนน GPAX 
 ในการคัดเลือกกําหนดได้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ร้อยละ 20 การ

คิดคะแนนส่วนน้ี ให้คิดเทียบคะแนนเต็มเป็น 300 คะแนน 

วิธีคิด 
1. ให้นําผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) คูณกับ 75 เพ่ือแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน 

2. ให้นําคะแนน GPAX ที่แปลงค่าเป็นคะแนนแล้วคูณกับค่านํ้าหนักท่ีกําหนด จะได้เป็นคะแนน GPAX  

ตัวอย่าง  ผู้สมคัรมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  =  2.93 

วิธีคิด 
 ขั้นที่ 1 ให้นํา GPAX คูณด้วย 75 จะได้คะแนนดังน้ี 

  คะแนน GPAX  (2.93 × 75)  =  219.75 คะแนน 

 ขั้นที่ 2 นําคะแนน GPAX คูณด้วยค่านํ้าหนักท่ีกําหนดไว้ คือ 20% 

  คะแนน GPAX  (219.75 × 20)  =  4,395  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน 

วิธีการคิดคะแนน O-NET 
1. ให้นําคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวิชาของผู้สมคัรคูณกบั 3 (กําหนดใหค้ะแนนเต็มแต่ละวิชาเท่ากับ 300) 

2. นําคะแนนในขอ้ 1 คูณกับค่านํ้าหนักท่ีกําหนด  

3. นําคะแนนแต่ละวิชาในข้อ 2 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ O-NET  
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ตัวอย่าง ผูส้มคัรมีคะแนน O-NET ดังน้ี 

 วิชา  01  =  63.00,   02  =  75.00,   03  =  71.00,   

 04  =  81.00,   05  =  87.00 

วิธีคิด 
ขั้นที่ 1 นําคะแนนแต่ละวิชาของผู้สมัครคูณด้วย 3 (ยกเว้นวิชา 06 ไม่ต้องคูณ) ดังน้ี 

 คะแนน O-NET วิชา 01  (63.00 × 3)   =  189 

 วิชา 02  (75.00 × 3)   =  225 

 วิชา 03  (71.00 × 3)   =  213 

 วิชา 04  (81.00 × 3)   =  243 

 วิชา 05  (87.00 × 3)   =  261 

ขั้นที่ 2 นําคะแนนที่คณูด้วย 3 คูณด้วยค่านํ้าหนัก ดังน้ี 

 คะแนน O-NET วิชา 01  (189 × 6)   = 1,134 

 วิชา 02  (225 × 6)   = 1,350 

 วิชา 03  (213 × 6)   = 1,278 

 วิชา 04  (261 × 6)   = 1,566 

วิชา 05  (261 × 6)   = 1,566 

ขั้นที่ 3 นําคะแนน O-NET ที่คูณด้วยค่านํ้าหนักแลว้ มารวมกันดังน้ี 

 คะแนน O-NET (1,134 + 1,350 + 1,278 + 1,566 + 1,566) 

 คะแนนรวม O-NET  =  6,894  คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน) 

วิธีการคิดคะแนน GAT, PAT 
1. นําคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่านํ้าหนักท่ีกําหนด 

2. นําคะแนนแต่ละวิชาจากข้อ 1 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ GAT และ/ PAT 

ตัวอย่าง  วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลือกคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําหนดให้สอบ วิชา GAT (รหัส 85) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 15  วิชา PAT 2 (รหัส 72) ให้ค่านํ้าหนัก

ร้อยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 20 ผู้สมัครมีคะแนนแต่ละวิชาดังน้ี 

 GAT 85 = 265  PAT 72 = 210  PAT 73 = 250 

วิธีคิด 
 ขั้นที่ 1 นําคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่านํ้าหนัก 

  คะแนน GAT (265 × 15)  =  3,975  คะแนน 

  คะแนน PAT 2 (210 × 15)  =  3,150 คะแนน 

  คะแนน PAT 3 (250 × 20)  =  5,000 คะแนน 

  คะแนนรวม GAT และ PAT (3,975 + 3,150 + 5,000)  =  12,125  คะแนน 
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การคิดคะแนนรวม 
 คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT 

ตัวอย่าง  ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) =  2.93 

 คะแนน O-NET  01 =  63.00, 02  =  75.00, 03  =  71.00,  

 04 =  81.00, 05  =  87.00 

 คะแนน  GAT     =  265 

 คะแนน  PAT 2   =  210 

 คะแนน  PAT 3  =  250  

 เมื่อคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกฯ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจะได้คะแนนรวมดังน้ี 

 

 
วิชา (%) 
น้ําหนัก 

GPAX
(20) 

คะแนน O-NET คะแนน 
GAT 
(15) 

คะแนน PAT 
คะแนนรวม 

100 
01 
(6) 

02 
(6) 

03 
(6) 

04 
(6) 

05 
(6) 

PAT 2 
(15) 

PAT 3 
(20) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คะแนนเต็ม 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500 6,000 30,000 

คะแนนท่ีได้ 4,395 1,134 1,350 1,278 1,566 1,566 3,975 3,150 5,000 23,414 

คิดเป็นร้อยละ 78.046 

 

 

คณะ/ 
ประเภทวิชา 

เกณฑ์คะแนน 
(ร้อยละ) 
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รหัสกลุ่มสาระและชื่อวิชาสอบ 
 

กลุ่มสาระ วิชาความถนัด 

 

O-NET GAT 
01   ภาษาไทย รหัส 85 ความถนัดทั่วไป 

02   สังคมศึกษา PAT 
03   ภาษาอังกฤษ (รหัส 71) PAT 1   วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

04   คณิตศาสตร์ (รหัส 72) PAT 2   วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

05   วิทยาศาสตร์ (รหัส 73) PAT 3   วัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 (รหัส 74) PAT 4   วัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 (รหัส 75) PAT 5   วัดความถนัดทางวิชาชีพครู 

 (รหัส 76) PAT 6   วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 

 (รหัส 77) PAT 7.1  ภาษาฝร่ังเศส 

 (รหัส 78) PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน 

 (รหัส 79) PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น 

 (รหัส 80) PAT 7.4  ภาษาจีน 

 (รหัส 81) PAT 7.5  ภาษาอาหรับ 

 (รหัส 82) PAT 7.6  ภาษาบาลี 

(รหัส 83) PAT 7.7  ภาษาเกาหลี 

 
 

 

 

 

วิชา 
ปีการศึกษาท่ีสามารถนําคะแนนไปใช้ในการคัดเลือก 

2561 2562 

GAT/PAT   
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คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  

หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่า สําหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 ภายในปีการศึกษา 

2558 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2559) 

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

1.4 เ ป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ ว่า จะต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด 

ทุกประการ 

1.5 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําผิด หรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบฯ เพ่ือสมัคร 

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1.1 ถึง 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 2 และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารท่ีใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ นอกจาก
จะถูกดําเนินการตามที่ ได้ระบุไว้ในหน้า 4 แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกคร้ังนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อ
เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษาทันที 

2. คุณสมบัติเฉพาะ 

 นอกจากคุณสมบัติทั่วไปทั้ง 6 ประการดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังได้กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอีกดังต่อไปน้ี   

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ 
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันใดสถาบันหน่ึงของรัฐ (ยกเว้นผู้ที่กําลังศึกษา

อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

2. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว  

โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกับ

มหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

3. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค  

หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 
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3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic 

Disorders) โ ร ค อ า ร ม ณ์ ผิ ด ปก ติ  (Mood Disorders) โ ร ค ป ร ะ ส า ท รุ น แ ร ง  (Severe Neurotic Disorders)  

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline 

Personality Disorders รวม ถึ ง ปัญหาทางจิ ต เวช อ่ืน  ๆ  อัน เ ป็น อุปสรรค ต่อการศึกษา  การปฏิ บั ติ งาน  

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด 

ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย  

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ 

3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 

3.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 

40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70  

จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) 

3.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งน้ี คณบดี/ผู้อํานวยการวิทยาลัย อาจแต่งต้ัง

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เช่ียวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพ่ิมเติมได้ 

 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ 
ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หรือหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

สําหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที ่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
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รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนสําหรับ

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

3. สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องสําเร็จการศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
1. ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิตที่กําลังศึกษาในสถาบันอ่ืน ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกที่จะไปสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน) 

3. ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กําหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ

พิจารณาการจัดสรรฯ โดยต้องทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามระเบียบและ

เง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  หรือพนักงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 

4. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค  
อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนี้ 

4.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

4.2 มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeineurosis)  

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทาง

จิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

4.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง 

4.4 โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพทันตกรรม 

 โรคลมชักที่ ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

 โรคหัวใจระดับรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ  โรคภาวะความดัน

เลือดรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 

 ภาวะไตวายเรื้อรัง 

 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
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4.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

4.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

 สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นสายตาแล้วยังมีสายตาตํ่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 

 สายตาข้างที่ดีตํ่ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 

 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

4.7 หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและ 

การได้ยิน(sensor neural hearing loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

4.8 โรค หรือความพิการอ่ืนๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา ทั้งน้ี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพ่ิมเติมได้ 

หมายเหตุ 1. ผู้ เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง  

จะต้องถูกตัดสิทธ์ิการศึกษา 

2. การพิจารณาตัดสิทธ์ิผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผลคุณสมบัติเฉพาะ ต้องทําในรูปแบบกรรมการซ่ึงมี 

ไม่น้อยกว่า  5  คน 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาเภสัชศาสตร์ 
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์  หรือประเภทวิชาเตรียมเภสัชศาสตร์ของสถาบันใด

สถาบันหน่ึง  (ยกเว้นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จะต้องได้รับการทดสอบความพร้อม 

ในการศึกษาและความพร้อมในการประกอบอาชีพ ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เช่น ความสามารถ 

ในการแยกแยะสี และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้าศึกษา (ข้อแนะนํา ควรตรวจตาบอดสีก่อนสมัครฯ) 
3. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้ 

การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeineurosis)  

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทาง

จิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร  

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง 

จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 

 ภาวะไตวายเรื้อรัง 

 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ 

 สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาตํ่ากว่า  6/24  ทั้งสองข้าง 

 สายตาข้างดี  ตํ่ากว่า  G/12  เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 

 สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

7. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน  

(sensorneural hearing loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

8. โรคหรือความพิการอ่ืนๆ   ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

ทั้งน้ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อํานวยการวิทยาลัย/อธิการบดี  อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางราย

เพ่ิมเติมได้ 

หมายเหตุ 

 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูก

ตัดสิทธ์ิการศึกษา 

 การพิจารณาตัดสิทธ์ิผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผลทางคุณสมบัติเฉพาะต้องกระทําโดยกรรมการในรูปองค์คณะที่มี

จํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า  5  คน 

 ทั้งน้ี  ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์และได้รับการตรวจร่างกาย   ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจร่างกายทั่วไป 

2. ตรวจระดับการได้ยิน 

3. ตรวจตาบอดสี 

4. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก  หรือแสดงผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่ถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาพยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ และอุตสาหกรรมเกษตร 
 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
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เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา

เพ่ิมเติม  รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชา

พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

สําหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาสัตวแพทยศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์   
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์

และตรวจร่างกาย จะต้องได้รับการทดสอบความพร้อมในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบอาชีพในวันสอบ

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

นอกจากนี้  ยังมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในบางคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  
และสถาบันต่างๆ  ที่ได้กําหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดของแต่มหาวิทยาลัยและสถาบัน
ต่าง ๆ  ให้เข้าใจ 
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1. ที่ตั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีดินพระราชทาน จาํนวน 1,309 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมสองฟากถนนของพญาไท 

และเขตขา้งเคียง และยงัมีสถาบนัสมทบอีก 1 สถาบนั คือ วิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ นอกจากน้ียงัมีสถาบนัวจิยั และสถาบนับริการ

ทางวชิาการอีกดว้ย 

2. การจดัการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปิดสอนในระดบัปริญญาตรีในคณะ/ประเภทวชิา ดงัต่อไปน้ี 

คณะเภสัชศาสตร์ 

เปิดสอนหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 6 ปี มี 2 สาขาวชิา คือ   

1. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรเพ่ือผลิตเภสัชกรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรู้และ

ความสามารถเท่าทันความเปล่ียนแปลงของหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิจัย พัฒนา ผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา 

เคร่ืองสําอาง และผลิตภณัฑ์สุขภาพ และบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประเทศและ

รองรับการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน และผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาจะตอ้งทาํสญัญาคํ้าประกนัเภสชักรคู่สญัญา 

2. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นหลกัสูตรเพ่ือผลิตเภสัชกรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรู้ 

ในหลกัการบริหารงาน บริหารระบบยาและระบบสุขภาพ มีความเป็นผูน้าํ มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน

การบริบาลทางเภสชักรรม คดัเลือกและจ่ายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ สอน สาธิตและบริหารจดัการความเส่ียงในการใชย้า 

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคเพ่ือดูแลประชาชนและผูป่้วยเฉพาะรายในชุมชน หรือสถานพยาบาลระดบัต่างๆ ให้ไดรั้บ 

การรักษาและป้องกันโรคดว้ยยาอย่างเหมาะสม และสามารถบูรณาการงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยอย่างเป็นองค์รวม 

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและความปลอดภยัสูงสุด  และผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาจะตอ้งทาํสญัญาคํ้าประกนัเภสชักรคู่สญัญา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เปิดสอนหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 6 ปี 

คณะสหเวชศาสตร์ 

เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

สาขาวิชากายภาพบาํบดั สาขาวิชาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร และสาขาวิชารังสีเทคนิค โดยในบางรายวิชาหรือบางหัวขอ้

อาจมีการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ หรืออาจจดัการเรียนการสอนในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ซ่ึงรายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบ

ในภายหลงั  

สาํหรับสาขาวชิาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร มีรูปแบบการจดัหลกัสูตร แบ่งเป็น 3 โปรแกรมดงัน้ี 

1. โปรแกรมปกติ เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติั

ตามระเบียบการสมคัรสอบวดัความรู้เพ่ือสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. โปรแกรมวชิาโท เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรโปรแกรมปกติและมีความสนใจเรียนรายวชิาต่างสาขาวิชา

(ในคณะหรือนอกคณะ) ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต ท่ีจะทาํใหนิ้สิตมีความรู้รอบอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือศึกษา

ต่อในระดบัสูง 

3. โปรแกรมเกียรตินิยม เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเขา้ศึกษาตามหลกัสูตรโปรแกรมปกติและไดรั้บคดัเลือกเขา้โปรแกรมเกียรติ

นิยมในปีท่ี 2 ผูเ้ขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) เม่ือเรียนจบชั้นปีท่ี 1 ไม่ตํ่ากวา่ 3.5 ทั้งน้ีหากผู ้

เขา้ศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมศึกษาได้คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไม่ถึง 3.5 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ตอ้งยา้ยไปเรียนใน

หลกัสูตรปกติ หรือหากไม่ประสงคจ์ะศึกษาต่อในโปรแกรมเกียรตินิยม สามารถยา้ยไปเรียนในหลกัสูตรปกติได ้

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา   

 เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาํลงักาย ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี    

คณะวทิยาศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 17 สาขาวชิา ประกอบดว้ยสาขาวชิาคณิตศาสตร์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  

สาขาวิชาพนัธุศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ ์และสาขาวิชาเทคโนโลยี

ทางอาหาร 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี ประกอบดว้ย 14 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวชิาวศิวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชา

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ

สาขาวชิาวศิวกรรมนิวเคลียร์และรังสี 

 สําหรับผูผ้่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาในรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทาํการคดัเลือกนิสิตเขา้

ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เม่ือส้ินภาคการศึกษาปลายของชั้นปีท่ี 1 โดยนิสิตสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกสาขาวิชาไดจ้าก

ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเวบ็ไซต์ www.eng.chula.ac.th และสําหรับผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาในรหัสสาขาวิชา

วศิวกรรมทรัพยากรธรณี  และรหสัสาขาวชิาวศิวกรรมสาํรวจในระหวา่งการศึกษาไม่สามารถเปล่ียนไปศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนไดจ้น

จบหลกัสูตร  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 

 1.  ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 5 ปี ไดแ้ก่ 

       - หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 4 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน  

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมไทย และสาขาวชิาสถาปัตยกรรมผงัเมือง 

       - หลกัสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม 

 2.  ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี ไดแ้ก่ 

       - หลกัสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบณัฑิต มี 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม      

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

 1. หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต มี 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการบญัชี  

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจดัการเพื่อเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ สาขาวิชา

การจดัการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางการจดัการ สาขาวชิาการธนาคารและการเงิน และสาขาวชิาการตลาด  

 3. หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาการประกันภยั และสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 19/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.eng.chula.ac.th/


คณะเศรษฐศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 9 กลุ่มวชิา ประกอบดว้ย กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์

ทฤษฎี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพฒันา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ กลุ่มวิชา

เศรษฐศาสตร์การเงิน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มวิชา

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยองคก์รและองคก์รอุตสาหกรรม    

 ทั้ งน้ีผู เ้ขา้ศึกษายงัสามารถเลือกศึกษาวิชาโทขา้มศาสตร์จากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  

คณะอกัษรศาสตร์ คณะจิตวทิยา และคณะวทิยาศาสตร์ 

คณะจติวทิยา 

 เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี ผูเ้ขา้ศึกษาสามารถเลือกศึกษา

วชิาโทขา้มศาสตร์ของคณะอ่ืนๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได ้

คณะครุศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มี 10 สาขาวิชา ประกอบดว้ยสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวยั สาขาวชิาประถมศึกษา สาขาวชิามธัยมศึกษา (สาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) และสาขาวชิามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์)) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สาขาวชิาธุรกิจศึกษา และสาขาวชิาจิตวทิยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

คณะอกัษรศาสตร์ 

เปิดสอนหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มีวิชาเอก 16 สาขาวิชา ประกอบดว้ย สาขาวิชา

ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต ้สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชา

ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน สาขาวิชาประวติัศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาศิลปการละคร สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและ

สารสนเทศ 

คณะรัฐศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา ประกอบดว้ยสาขาวิชาการปกครอง 

สาขาวชิาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา และสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตตอ้งสอบให้

ได้ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต จึงจะสําเร็จการศึกษา สองปีแรกเป็นการเรียนร่วมกันทั้ งคณะ สองปีหลงัเป็นการแยกเรียนตาม

สาขาวชิาท่ีนิสิตเลือกสงักดัเขา้ศึกษา ชั้นปีท่ี 1-2 เรียนวชิาบงัคบัคณะ และวชิาการศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ชั้นปีท่ี 3-4 เรียนวชิา

บงัคบัของสาขาวิชา วิชาเลือกหรือกลุ่มวิชาโท และวิชาเลือกเสรี นิสิตมีโอกาสเลือกเรียนวิชาขา้มสาขาวิชา หรือวิชานอกคณะได้

ตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวชิา  

คณะนิตศิาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี 

คณะนิเทศศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี มี 7 สาขาวชิา ประกอบดว้ย สาขาวชิาวารสารสนเทศและ

ส่ือใหม่ สาขาวชิาการออกแบบและผลิตส่ือ สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์ สาขาวชิาการโฆษณาและการส่ือสารตราสินคา้ สาขาวชิาวาทนิเทศ 

สาขาวชิาส่ือสารการแสดง และสาขาวชิาการภาพยนตร์และภาพน่ิง 
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สํานักวชิาทรัพยากรการเกษตร 

 เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร ใชเ้วลาศึกษาตามหลกัสูตร 4 ปี 

โดยชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ ศึกษาอยูท่ี่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร และในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

ถึงชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาตน้ ตอ้งไปศึกษาท่ีศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค ณ จงัหวดัน่าน และในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 

ศึกษาอยู่ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตพืช 

สตัว ์การแปรรูป การบริหารจดัการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการฝึกภาคสนาม 

3. คุณสมบัตเิฉพาะ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

1.  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

2.  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ดงัต่อไปน้ี 

2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอื้่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) 

โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) 

โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการและการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ และการประกอบ

วชิาชีพเภสชักรรม 

2.4 มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

2.5 มีความผิดปกติในการไดย้ินทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้ินเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮริตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล 

และความสามารถในการแยกแยะคาํพูด (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์

ประสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแว่นสายตาแลว้ แย่กว่า 6/12 หรือ 

20/40 และคณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจร่างกายของสถาบนันั้นๆ เห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบ

วชิาชีพเภสชักรรม 

หมายเหตุ ไม่จาํกัดสิทธิผูผ้่านการคดัเลือกท่ีมีตาพร่องสีในการเขา้เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และคณะ 

อาจกาํหนดให้มีการตรวจตาพร่องสีตามวิธีการทดสอบท่ีคณะกาํหนด เพ่ือประโยชน์ในการให้คาํปรึกษาสําหรับการเรียนและ 

การประกอบวชิาชีพ 

2.7 โรค หรือ ความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้และคณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจร่างกายของสถาบนันั้นๆ เห็นวา่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

ทั้งน้ีสาํหรับปัญหาสุขภาพ หรือ โรคในขอ้ 2 ใหค้ณะพิจารณาตดัสิน ซ่ึงผลการพิจารณาของคณะถือเป็นท่ีส้ินสุด  

3.  ก่อนเขา้ศึกษาตอ้งทาํสัญญาผูกพนัฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2543  

ท่ีกาํหนดเง่ือนไขของผูเ้ขา้ศึกษาซ่ึงเป็นผูรั้บทุนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนิสิต/นกัศึกษาเภสัชศาสตร์

ผูท้าํสัญญาฯ เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว้จะตอ้งไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ติดต่อกนั หากผิดสญัญาจะตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่มหาวทิยาลยั เป็นจาํนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 
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4.  ในระหว่างท่ีศึกษาหากลาออก ยุติหรือ เลิกการศึกษาระหว่างศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ต้องชดใช้เงินเบ้ียปรับ 

ปีการศึกษาละ 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) นบัตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเขา้ศึกษา 

หมายเหตุ สัญญาผูกพนัฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด คือ เป็นสัญญาท่ีกาํหนดหนา้ท่ีของผูรั้บทุนท่ีจะตอ้งเขา้รับราชการเป็น

ขา้ราชการตามคาํสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรฯ ไม่ไดผู้กพนัให้ส่วนราชการตอ้งบรรจุผูรั้บทุนเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการ 

ดงันั้นหากทางราชการไม่มีตาํแหน่งเพียงพอท่ีจะรองรับ ก็อาจไม่สั่งบรรจุผูรั้บทุนเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการได ้โดยในปีสุดทา้ยท่ีคาด

ว่าจะสําเร็จการศึกษา นิสิตตอ้งแสดงความจาํนงว่าจะเลือก หรือไม่เลือกสถานท่ีปฏิบติังานชดใชทุ้นตามสัญาญาฯ หากทางราชการได้

เภสัชกรใชทุ้นเพียงพอกบัความตอ้งการแลว้ คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรฯ อาจพิจารณากลุ่มท่ีไม่เลือกสถานท่ีปฏิบติังานชดใชทุ้น

ตลอดจนนิสิตท่ียงัไม่ไดส้ถานท่ีปฏิบติังานพน้จากขอ้ผกูพนัโดยไม่เสียค่าปรับ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  

 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

คณะสหเวชศาสตร์   

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์จะตอ้งผ่านการตรวจตาบอดสี ซ่ึงตอ้งไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลตรวจจะตอ้งไม่มีเส้นตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เส้น ท่ีถือ

วา่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากผูท่ี้ตาบอดสีจะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาในสาขาวชิาน้ี 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั ผูส้มคัรควรมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี เน่ืองจากตอ้งมีการฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยเป็น

ระยะเวลายาวนาน นอกจากน้ี การจดัการเรียนการสอนมีการใชเ้คร่ืองมือกายภาพบาํบดัท่ีเป็นเคร่ืองกาํเนิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่เหมาะ

กบัผูส้มคัรท่ีเป็นมะเร็ง 

สาขาวิชาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร ผูส้มคัรควรมีสภาพร่างกายท่ีแขง็แรง มีสุขภาพจิตท่ีดี มีทกัษะในการส่ือสาร 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถคิดและวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบได ้

คณะวทิยาศาสตร์  

 ตอ้งสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย และตอ้งศึกษารายวชิาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ครบตาม 

เกณฑท่ี์กาํหนด ตามรายละเอียด ดงัน้ี  

 1. หลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 หรือหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอ้งเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  

 2. หลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนใหศึ้กษารายวชิาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑห์ลกัสูตรในโรงเรียนสาํหรับหมวดวทิยาศาสตร์

ใหแ้สดงหลกัฐานวา่ไดศึ้กษาภาคปฏิบติัการเทียบเท่าหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 ควรเป็นผู ้มีความริเร่ิม ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและทักษะในด้านทัศนศิลป์ท่ีสมดุลกับความรู้พ้ืนฐาน 

ทางดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ มีทกัษะในการวเิคราะห์และคิดอยา่งเป็นระบบ และเป็นผูท่ี้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ี

สงัคมรังเกียจ หรือโรคท่ีสาํคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์   

 ควรมีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษอยา่งดี รวมทั้งมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
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คณะจติวทิยา  

 ผูผ้า่นการคดัเลือกและมีสิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย จะตอ้งเขา้รับการทดสอบวฒิุภาวะทางอารมณ์ในวนัสอบ

สมัภาษณ์และตรวจร่างกาย และผา่นการทดสอบดงักล่าวแลว้จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

 คณะครุศาสตร์รับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามท่ีแจง้รับ ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขการรับเขา้ศึกษาของ

สาขาวชิาและวชิาเอก ดงัน้ี 

 1. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (รูปแบบท่ี 1) เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาใน

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

 2. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบท่ี 1) เม่ือสอบได้แลว้ตอ้งเขา้ศึกษาใน

สาขาวชิาประถมศึกษา 

 3. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) 

เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) วชิาเอกคณิตศาสตร์ (เอกเด่ียว)  

 4. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหสัคณะครุศาสตร์ สาขาวชิามธัยมศึกษา (วทิยาศาสตร์) (รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวชิาวทิยาศาสตร์ 

การเลือกวิชาเอกได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ให้เป็นไปตามเง่ือนไขในการเลือกวิชาเอกของนิสิตชั้นปีท่ี 1 

ท่ีคณะครุศาสตร์กาํหนด ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 5. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย 

(รูปแบบท่ี 1) เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (รูปแบบท่ี 1)  

(เอกเด่ียว) 

 6. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (รูปแบบท่ี 2) เลือก

สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั และภาษาจีน การเลือกวิชาเอกให้เป็นไปตามเง่ือนไขในการเลือกวิชาเอกของนิสิตชั้นปีท่ี 1 

ท่ีคณะครุศาสตร์กาํหนด ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 7. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหสัคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกสงัคมศึกษา 

(รูปแบบท่ี 1) เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวิชามธัยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษา (รูปแบบท่ี 1)  

(เอกเด่ียว) 

 8. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (รูปแบบท่ี 1) 

เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา วชิาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา (เอกเด่ียว) 

 9. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (รูปแบบท่ี 1) เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษา

ในสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 10. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบท่ี 1) เม่ือสอบได้แลว้ตอ้งเขา้ศึกษาใน

สาขาวชิาธุรกิจศึกษา  

 11. ผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในรหัสคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ (รูปแบบท่ี 1) 

เม่ือสอบไดแ้ลว้ตอ้งเขา้ศึกษาในสาขาวชิาจิตวทิยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 
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คณะนิตศิาสตร์ 

1.  มีระดบัความรับผิดชอบทางศีลธรรมและมีคุณธรรมสูง  

2.  กลา้คิด กลา้แสดงออก และกลา้ทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

3.  มีทกัษะในการเขียนและการใชภ้าษาไทย  

4.  มีทกัษะในการวเิคราะห์และมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

คณะนิเทศศาสตร์ 

1.  มีความรู้ดา้นภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งดี 

2.  รักการอ่าน การเขียน มีความรู้รอบตวั และสนใจใฝ่หาความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง และมีความสามารถในการ

ถ่ายทอดผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ 

3.  มีความสนใจทางดา้นศิลปะการส่ือความหมายรูปแบบต่าง ๆ  

4.  มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลาอยูเ่สมอ 

สํานักวชิาทรัพยากรการเกษตร 

 1. เป็นผูพ้ร้อมจะเขา้รับการศึกษาและฝึกปฏิบติัในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัโดยเฉพาะท่ีจงัหวดัน่าน 

 2. เป็นผูมี้อุดมการณ์ท่ีจะทาํงานในชนบทดว้ยความเสียสละ 

คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัคร/ ประเภทวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

และคณะสหเวชศาสตร์ ใช้คุณสมบัติกลางของคณะ/ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ

คณะสหเวชศาสตร์ของคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เร่ือง การรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที ่4 ประจาํปีการศึกษา 2562 

4.  เง่ือนไขเม่ือเข้าศึกษา 
1.  ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจะไม่ไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาต่อต่างประเทศ ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีท่ี  1 โดยเด็ดขาด 

2.  การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร อาจมีบางรายวิชาที่มหาวิทยาลยัจะจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษได ้

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหนิ้สิตทราบล่วงหนา้ 
 

5.  อตัราค่าเล่าเรียน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เก็บค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในอตัราเหมาจ่ายต่อคนต่อภาคการศึกษา โดยอตัรา

ดงักล่าวไดร้วมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าประกนัอุบติัเหตุ ค่าบาํรุง ค่าเอกสารลงทะเบียนแรกเขา้ และค่าลงทะเบียนเรียน

ตามปกติในระหว่างการศึกษา ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าปรับท่ีตอ้งชาํระเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายจะเป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลยั อตัราค่าเล่าเรียนแต่ละภาคการศึกษาจะเป็นดงัน้ี  
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กลับหน้าสารบัญ



  อตัราค่าเล่าเรียนสําหรับนิสิตปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย 

  กลุ่มคณะท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์       คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

    คณะสตัวแพทยศาสตร์       คณะเภสชัศาสตร์ 

             คณะสหเวชศาสตร์       คณะวศิวกรรมศาสตร์  

    คณะนิเทศศาสตร์       คณะวทิยาศาสตร์  
             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์        คณะจิตวทิยา 

             คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา       คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  กลุ่มคณะท่ี 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

         คณะเศรษฐศาสตร์       คณะนิติศาสตร์               

    คณะครุศาสตร์       คณะอกัษรศาสตร์          

    คณะรัฐศาสตร์                             สาํนกัวชิาทรัพยากรการเกษตร  

ภาคฤดูร้อน 

   อตัราเดียวกนัทั้ง 2 กลุ่มคณะ คือ  5,250.- บาท    

  อตัราค่าเล่าเรียนสําหรับนิสิตปริญญาตรีชาวต่างประเทศ 

  ภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย     

  กลุ่มคณะท่ี 1 ภาคการศึกษาละ  65,500.-  บาท    

  กลุ่มคณะท่ี 2 ภาคการศึกษาละ  61,500.-  บาท 

  ภาคฤดูร้อน 

  อตัราเดียวกนัทั้ง 2 กลุ่ม คือ  36,750 .-บาท 

  "นิสิตชาวต่างประเทศ"  หมายถึง นิสิตท่ีไม่ไดมี้สญัชาติไทย ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติ   

 

รายละเอยีดนอกจากนี ้สามารถศึกษาเพิม่เติมทีเ่วบ็ไซต์ www.admissions.chula.ac.th หรือ 
www.tcas.atc.chula.ac.th 

 

 

 

ภาคการศึกษาละ 21,000.- บาท 

ภาคการศึกษาละ 17,000.- บาท 
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เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา

เกณฑขั้นต่ํา

O-NET

คาน้ําหนัก

 GAT

เกณฑขั้นต่ํา

 GAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รวมคาน้ําหนัก

 PAT

เกณฑขั้นต่ํา

 PAT

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จํานวนรับ คะแนนรวม

ต่ําสุด ป 61

0001 คณะเภสัชศาสตร สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ* 01-05  = 30
10  - 72 40  -  - 40  -  - 10 66.35

0002 คณะเภสัชศาสตร สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม* 01-05  = 30
10  - 72 40  -  - 40  -  - 10 66.56

0003 คณะสัตวแพทยศาสตร* 03-05  = 25
20  - 72 30  -  - 30  -  - 10 67.68

0004 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
 - 20  - 72 30  -  - 30  -  - 110 61.98

0005 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชากายภาพบําบัด
 - 20  - 72 30  -  - 30  -  - 14 60.17

0006 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
 - 20  - 72 30  -  - 30  -  - 42 59.38

0007 คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค
 - 20  - 72 30  -  - 30  -  - 5 63.86

0008 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
 - 20  - 72 30  -  - 30  -  - 20 49.87

0009 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 15 52.94

0010 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 21 50.61

0011 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 40 50.07

0012 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 15 54.35

0013 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสัตววิทยา* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 6 43.10

0014 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 18 47.79

0015 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพฤกษศาสตร* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 12 42.75

0016 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพันธุศาสตร* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 12 40.47

0017 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 27 51.91

องคประกอบ คาน้ําหนักรอยละ และเกณฑคะแนนขั้นต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)
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เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา

เกณฑขั้นต่ํา

O-NET

คาน้ําหนัก

 GAT

เกณฑขั้นต่ํา

 GAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รวมคาน้ําหนัก

 PAT

เกณฑขั้นต่ํา

 PAT

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จํานวนรับ คะแนนรวม

ต่ําสุด ป 61

0018 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาธรณีวิทยา* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 12 44.68

0019 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 18 44.45

0020 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 12 44.14

0021 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 18 50.34

0022 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 27 43.33

0023 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 18 43.07

0024 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 18 39.20

0025 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร* 01-05  = 30
10  - 71 10 72 30 40  -  - 28 50.26

0026 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
 - 15  - 72 15 73 20 35  -  - 38 67.64

0027 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
 - 15  - 72 15 73 20 35  -  - 10 62.06

0028 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
 - 15  - 72 15 73 20 35  -  - 14 61.49

0029 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี
 - 15  - 72 15 73 20 35  -  - 5  -

0030 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม
 - 10  - 74 40  -  - 40  -  - 10 75.27

0031 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 - 10  - 74 40  -  - 40  -  - 15 65.05

0032 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
 - 10  - 74 40  -  - 40  -  - 10 66.57

0033 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
 - 10  - 74 40  -  - 40  -  - 10 68.02

0034 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง
 - 10  - 74 40  -  - 40  -  - 5 57.22

0035 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต* 01-05  = 30
30  - 71 20  -  - 20  -  - 10 74.88
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กลับหน้าสารบัญ



เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา

เกณฑขั้นต่ํา

O-NET

คาน้ําหนัก

 GAT

เกณฑขั้นต่ํา

 GAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รวมคาน้ําหนัก

 PAT

เกณฑขั้นต่ํา

 PAT

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จํานวนรับ คะแนนรวม

ต่ําสุด ป 61

0036 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต* 01-05  = 30
30  - 71 20  -  - 20  -  - 10 69.42

0037 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ* 01-05  = 30
30  - 71 20  -  - 20  -  - 7 69.49

0038 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย* 01-05  = 30
30  - 71 20  -  - 20  -  - 7 71.41

0039 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ*

01-05  = 30
30  - 71 20  -  - 20  -  - 7 68.08

0040 คณะเศรษฐศาสตร  - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 5 66.76

0041 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)  - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 5 68.96

0042 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2)  - 20  - 72 30  -  - 30  -  - 5 63.85

0043 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)  - 50  -  -  -  -  -  -  -  - 5 81.04

0044 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1)  - 20  - 75 30  -  - 30  -  - 7 69.34

0045 คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1)  - 20  - 75 30  -  - 30  -  - 15  -

0046 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) วิชาเอกคณิตศาสตร (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร  - 10  - 75 20 71 20 40  -  - 10  -

0047 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป ฟสิกส เคมี 

ชีววิทยา (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร  - 10  - 75 20 72 20 40  -  - 15  -

0048 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาไทย

 (รูปแบบที่ 1)  - 20  - 75 30  -  -  -  -  - 5  -

0049 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  - 10  - 75 20 77 20 40  -  - 60.08

0050 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  - 10  - 75 20 78 20 40  -  - 5  -

0051 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน  - 10  - 75 20 80 20 40  -  -  -

0052 คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

วิชาเอกสังคมศึกษา (รูปแบบที่ 1)  - 20  - 75 30  -  - 30  -  - 5  -
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เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา

เกณฑขั้นต่ํา

O-NET

คาน้ําหนัก

 GAT

เกณฑขั้นต่ํา

 GAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รวมคาน้ําหนัก

 PAT

เกณฑขั้นต่ํา

 PAT

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จํานวนรับ คะแนนรวม

ต่ําสุด ป 61

0053 คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (รูปแบบที่ 1)
 - 20  - 75 30  -  - 30  -  - 5  -

0054 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (รูปแบบที่ 1)
 - 20  - 75 30  -  - 30  -  - 5  -

0055 คณะครุศาสตร สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1)
 - 20  - 75 30  -  - 30  -  - 10 38.05

0056 คณะครุศาสตร สาขาวิชาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ (รูปแบบที่ 1)
 - 20  - 75 30  -  - 30  -  - 5  -

0057 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร
 - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 5 65.61

0058 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร พื้นฐานวิทยาศาสตร
 - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 30 70.24

0059 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 1)
 - 50  -  -  -  -  -  -  -  - 30 76.76

0060 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 1)
 - 50  -  -  -  -  -  -  -  - 20 76.93

0061 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  - 30 - 77 20  -  - 20 -  - 71.63

0062 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  - 30 - 78 20  -  - 20 -  - 72.10

0063 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน  - 30 - 79 20  -  - 20 -  - 73.52

0064 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาจีน  - 30 - 80 20  -  - 20 -  - 34 73.58

0065 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ  - 30 - 81 20  -  - 20 -  -  -

0066 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี  - 30 - 82 20  -  - 20 -  - 71.62

0067 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) 

เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี  -
30 - 83 20  -  - 20 -  -

 -

0068 คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พื้นฐานวิทยาศาสตร
 - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 34 62.78

0069 คณะนิติศาสตร พื้นฐานวิทยาศาสตร
 - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 60 67.70
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เลขเรียงลําดับ ชื่อคณะ/สาขา

เกณฑขั้นต่ํา

O-NET

คาน้ําหนัก

 GAT

เกณฑขั้นต่ํา

 GAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รวมคาน้ําหนัก

 PAT

เกณฑขั้นต่ํา

 PAT

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จํานวนรับ คะแนนรวม

ต่ําสุด ป 61

0070 คณะนิติศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
 - 30  - 77 20  -  - 20  -  - 10 69.72

0071 คณะนิติศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
 - 30  - 78 20  -  - 20  -  - 10 65.48

0072 คณะนิติศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน
 - 30  - 79 20  -  - 20  -  - 10 71.01

0073 คณะนิติศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน
 - 30  - 80 20  -  - 20  -  - 10 71.18

0074 คณะนิเทศศาสตร พื้นฐานวิทยาศาสตร
 - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 15 73.74

0075 คณะนิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 1)
 - 50  -  -  -  -  -  -  -  - 15 84.05

0076 คณะนิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  - 30  - 77 20  -  - 20  -  - 74.06

0077 คณะนิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  - 30  - 78 20  -  - 20  -  - 40 73.75

0078 คณะนิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน  - 30  - 79 20  -  - 20  -  - 73.89

0079 คณะนิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน  - 30  - 80 20  -  - 20  -  - 73.59

0080 สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร  สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 - 10  - 71 10 72 30 40  -  - 20  -

หมายเหตุ 1. GPAX ใหคาน้ําหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา

2. O-NET ใหคาน้ําหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกําหนดใหวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ใหคาน้ําหนักวิชาละ 6%

3. * คณะเภสัชศาสตร ผูสมัครตองมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 01-05 แตละวิชาไมนอยกวารอยละ 30

      คณะสัตวแพทยศาสตร ผูสมัครตองมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 03-05 แตละวิชาไมนอยกวารอยละ 25

      คณะวิทยาศาสตร ผูสมัครตองมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 01-05 แตละวิชาไมนอยกวารอยละ 30

      คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ผูสมัครตองมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 01-05 แตละวิชาไมนอยกวารอยละ 30

4. คณะ/สาขาวิชาที่ไมไดระบุคะแนนรวมต่ําสุด (%) เนื่องจากเปนคณะ/สาขาวิชาที่เปดรับนักศึกษาเปนปแรก  หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะ/สาขาวิชาไปจากเดิม  หรือไมมีผูสมัคร/ผูผานการคัดเลือก ในปการศึกษา 2561 ที่ผานมา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

1.  ที่ตั้ง 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี  5  วิทยาเขต   คือ 

 บางเขน ตั้งอยูเลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

  บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 14 มุมถนนงามวงศวาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน 

  http://www.ku.ac.th 

  วิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งอยูเลขท่ี 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

  หางจากจังหวัดนครปฐมไปตามถนนสายนครปฐม-สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน) 

  เปนระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร  

 วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยูเลขท่ี 199 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230   

  ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 123 กิโลเมตร โทรศัพท 0-3835-4580-6  

  http://www.src.ku.ac.th 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยูเลขท่ี 59 หมู 1 ถนน วปรอ.366 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 47000  อยูหางจากตัวจังหวัด ประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเสนทางหมายเลข 22  

  (สกลนคร–นครพนม) โทรศัพท  0-4272-5052 และ 08-6224-1118 

 โครงการจัดต้ังวิทยาเขต ตั้งอยูเลขท่ี 98 หมู 11 ตําบลโคกคราม  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150 

 สุพรรณบุรี   

 

2.  คณะที่เปดสอนในแตละวิทยาเขต 

 บางเขน มีคณะเปดสอน  15  คณะ   1  สถาบันสมทบ  คือ 

  คณะเกษตร  ประมง  วนศาสตร  วิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  ศึกษาศาสตร    

  เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร  มนุษยศาสตร  

  สถาปตยกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ  เทคนิคการสัตวแพทย  และสิ่งแวดลอม 

  สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน   

 วิทยาเขตกําแพงแสน มีคณะเปดสอน  5  คณะ  คือ 

  คณะเกษตร กําแพงแสน วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

  ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และวิทยาศาสตรการกีฬา 

 วิทยาเขตศรีราชา มีคณะเปดสอน  5  คณะ   คือ 

  คณะวิทยาการจัดการ  วิศวกรรมศาสตรศรีราชา  วิทยาศาสตร ศรีราชา   

  เศรษฐศาสตร ศรีราชา  และพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มีคณะเปดสอน  4  คณะ  คือ 

 จังหวัดสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

  วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  และสาธารณสุขศาสตร 

 โครงการจัดต้ังวิทยาเขต มีสาขาวิชาเปดสอน  1  สาขาวิชา  คือ 

 สุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว  
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3.  คุณสมบัติเฉพาะ 

 ตองมีคะแนน ตามองคประกอบและคารอยละในระบบ TCAS รอบที่ 4 หากมีไมครบ (GPAX, 

O-NET, GAT และ PAT) จะถือวาขาดคุณสมบัติ 

1. บางเขน      

     1.1. คณะวนศาสตร ผูยื่นคะแนนตองเขาสอบสัมภาษณ โดยจะตองผานการว่ิงทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย

ระยะยทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที 

     1.2. คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร  ตองไมบกพรองทางสายตา (ตาบอดสีหรือตาบอด) 
     1.3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ ตองสามารถ

ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได 

2. วิทยาเขตศรีราชา      

      2.1 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

  2.1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  รับเฉพาะเพศชาย ตาไมบอดสี หูไมหนวก ไมเปนโรคหัวใจ ไมเปนโรค

ลมชัก ไมเปนวัณโรค กระดูก-กลามเน้ือ ไมมีการอักเสบของขอหรือปวดหลังอยางรุนแรง 

  2.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ และสาขาวิชาการขนสงทางทะเล  ตาไมบอดสี หูไมหนวก 

 

ในสวนของรายละเอียดเกณฑการคัดเลือก TCAS รอบท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น สามารถดูไดท่ี  

http://admission.ku.ac.th 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 32/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

1
วิทยาเขตบางเขน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (ภาคปกติ)
00220331801 10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 GAT ตอนที่ 2 >= 30

2
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เกษตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220010011 10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

3
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เกษตร
สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาคปกติ) 00220010021 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

4
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) 00220010031 12

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

5
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เกษตร
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติ) 00220010041 3

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

6
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เกษตร

สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกําหนด

อาหาร (ภาคปกติ)
00220010071 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

7
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เกษตร

สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาค

ปกติ)
00220010051 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

8
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 00220010061 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

9
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เกษตร
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 00220010043 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

10  วิทยาเขตบางเขน คณะเกษต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาคปกติ) 00220010541 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

11
วิทยาเขตบางเขน คณะ

ประมง
สาขาวิชาประมง (ภาคปกติ) 00220020081 80

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

12
วิทยาเขตบางเขน คณะวน

ศาสตร์
สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220030141 40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 33/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

13
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220040171 19

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 25 25 15 วิทย์-คณิต, GPAX>=2.75

14
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) 00220040181 9

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

25 30 30 15 15 วิทย์-คณิต, GPAX>=2.50

15
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา (ภาคปกติ) 00220040191 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

16
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) 00220040201 4

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

17
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) 00220040202 19

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

18
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) 00220040211 9

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

19
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกติ) 00220040221 21

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

20
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220040231 10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 10 20 วิทย์-คณิต

21
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220040241 19

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 10 20 วิทย์-คณิต

22
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสัตววิทยา (ภาคปกติ) 00220040251 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

23
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีวเคมี (ภาคปกติ) 00220040261 20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

25 50 16 26 วิทย์-คณิต

24
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาคปกติ) 00220040281 4

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 34/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

25
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 00220040291 10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

25 30 30 วิทย์-คณิต, GPAX>=2.50

26
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาคปกติ) 00220040301 24

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

27
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาคปกติ) 00220040311 24

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

28
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 00220040271 24

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

29
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 00220040272 39

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

30
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี 

(นานาชาติ)
00220040323 30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

31 วิทย์-คณิต

31
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 00220040333 10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

31 วิทย์-คณิต

32
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชา วิศวกรรม

การบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการ

ผลิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา-

ทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมอุตสาหการ) (ภาค

ปกติ)

00220050571 95 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

33
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 00220050361 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

34
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 00220050371 15 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

35
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 00220050381 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 35/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

36
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 00220050391 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

37
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 00220050401 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

38
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) 00220050411 15 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

39
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

(ภาคปกติ)
00220050421 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

40
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาค

ปกติ)
00220050431 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

41
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 00220050441 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

42
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) 00220050451 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

43
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา (ภาค

ปกติ)
00220050481 15 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

44
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 00220050362 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

45
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 00220050372 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

46
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) 00220050392 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

47
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 00220050412 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

48
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

(ภาคพิเศษ)
00220050422 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

49
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 00220050452 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

50
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
00220050472 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

51
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วท.บ.)

 (ภาคพิเศษ)
00220050492 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

52
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 00220050363 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

53
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

(นานาชาติ)
00220050423 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

54
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 

(นานาชาติ)
00220050463 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

55
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-

บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
00220050503 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 40 -

56
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร) (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ)
00220050525 4 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

57
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นวัตกรรมพลังงาน

และหุ่นยนต์อัจฉริยะ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
00220050535 4 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

58
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ)
00220050395 2 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

59
วิทยาเขตบางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ)
00220050445 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

60
วิทยาเขตบางเขน คณะ

ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคปกติ) 00220060581 20

7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 1
16

วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ, ศิลป์-

ภาษา

61
วิทยาเขตบางเขน คณะ

ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคปกติ) 00220060591 10

7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 1
16 วิทย์-คณิต

62
วิทยาเขตบางเขน คณะ

ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) 00220060601 4

7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 1
16 -

63
วิทยาเขตบางเขน คณะ

ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220060611 8

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2

PAT 1 วัดความถนัด

ทางคณิตศาสตร์
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

64
วิทยาเขตบางเขน คณะ

ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220060621 5

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2

PAT 2 วัดความถนัด

ทางวิทยาศาสตร์
16 วิทย์-คณิต

65
วิทยาเขตบางเขน คณะ

ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตร

ศึกษา (ภาคปกติ)
00220063091 10

7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 1
16 -

66
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220070641 60

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 15 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

67
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 00220070642 120

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 15 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

68
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ) 00220070651 10

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

69
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 00220070652 10

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

70
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

(ภาคปกติ)
00220070661 30

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 30 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

71
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

(ภาคพิเศษ)
00220070662 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 30 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

72
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคปกติ) 00220070691 15

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 30 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

73
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 00220070692 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 30 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

74
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาค

ปกติ)
00220080701 20

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

75
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาค

พิเศษ)
00220080702 20

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

76
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคปกติ) 00220080751 10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

77
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคปกติ) 00220080731 7

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

78
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาค

ปกติ)
00220080741 10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

79
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ) (ภาคปกติ)
00220080721 10

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

80
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาค

พิเศษ)
00220080752 20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -
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กลับหน้าสารบัญ



GAT
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ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

81
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) 00220080732 17

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

82
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาค

พิเศษ)
00220080742 19

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

83
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ) (ภาคพิเศษ)
00220080722 25

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

84
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220080981 45

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ, ไม่

บกพร่องทางสายตา(ตาบอดสีหรือ

ตาบอด)

85
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารการจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบ

คณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)

00220080781 4

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

86
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

 (ภาคปกติ)

00220080791 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

87
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)

00220080801 5

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 39/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

88
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 

(ภาคปกติ)

00220080811 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

89
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาจีน 

(ภาคปกติ)

00220080821 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

90
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาอาหรับ

 (ภาคปกติ)

00220080831 1

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

91
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบคณิตศาสตร์ 

(ภาคพิเศษ)

00220080782 4

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

92
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

 (ภาคพิเศษ)

00220080792 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

93
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ)

00220080802 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

94
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 

(ภาคพิเศษ)

00220080812 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

95
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาจีน 

(ภาคพิเศษ)

00220080822 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

96
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการ

บริหารจัดการท้องถิ่น) เลือกสอบภาษาอาหรับ

 (ภาคพิเศษ)

00220080832 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

97
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)
00220080921 5

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 41/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

98
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
00220080931 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

99
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
00220080941 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

100
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
00220080951 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

101
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)
00220080961 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

102
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
00220080971 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 42/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

103
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
00220080922 4

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

104
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ)
00220080932 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

105
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ)
00220080942 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

106
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
00220080952 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

107
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ)
00220080962 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 43/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

108
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ)
00220080972 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

109
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาค

ปกติ)

00220080851 4

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

110
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 

(ภาคปกติ)

00220080861 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

111
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาเยอรมัน 

(ภาคปกติ)

00220080871 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

112
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาค

ปกติ)

00220080881 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 44/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

113
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)
00220080891 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

114
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาค

ปกติ)

00220080901 1

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

115
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ภาค

พิเศษ)

00220080852 4

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

116
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 

(ภาคพิเศษ)

00220080862 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

117
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาเยอรมัน 

(ภาคพิเศษ)

00220080872 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 45/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

118
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาค

พิเศษ)

00220080882 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

119
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาจีน (ภาค

พิเศษ)

00220080892 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

120
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภัย) เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาค

พิเศษ)

00220080902 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

121
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 

(ภาคปกติ)
00220081001 20

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

122
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 

(ภาคปกติ)
00220081011 5

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 46/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

123
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 

(ภาคปกติ)
00220081021 5

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

124
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 

(ภาคปกติ)
00220081031 5

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

125
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน (ภาค

ปกติ)
00220081041 5

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

126
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 

(ภาคพิเศษ)
00220081002 30

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

127
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 

(ภาคพิเศษ)
00220081012 8

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 47/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

128
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน 

(ภาคพิเศษ)
00220081022 8

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

129
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 

(ภาคพิเศษ)
00220081032 7

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

130
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน (ภาค

พิเศษ)
00220081042 7

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

131
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์

 (ภาคปกติ)
00220081081 4

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

132
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษา

ฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
00220081091 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 48/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

133
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
00220081101 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

134
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 

(ภาคปกติ)
00220081111 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

135
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน 

(ภาคปกติ)
00220081121 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

136
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษา

อาหรับ (ภาคปกติ)
00220081131 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

137
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษาบาลี 

(ภาคปกติ)
00220081141 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.6 ภาษาบาลี 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 49/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

138
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบภาษา

เกาหลี (ภาคปกติ)
00220081151 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี 16 -

139
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ

คณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)
00220081261 10

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

140
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษา

ฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
00220081271 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

141
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
00220081281 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

142
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ

ภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
00220081291 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 50/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

143
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ

ภาษาจีน (ภาคปกติ)
00220081301 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

144
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษา

อาหรับ (ภาคปกติ)
00220081311 1

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

145
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ

คณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
00220081262 10

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

146
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษา

ฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ)
00220081272 6

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

147
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ)
00220081282 6

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 51/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

148
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ

ภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
00220081292 6

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

149
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ

ภาษาจีน (ภาคพิเศษ)
00220081302 6

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

150
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบภาษา

อาหรับ (ภาคพิเศษ)
00220081312 6

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

151
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 00220080982 70

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16
ไม่พิการทางสายตา(ตาบอดสี,ตา

บอด)

152
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือก

สอบคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
00220081172 5

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 52/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

153
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือก

สอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ)
00220081182 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

154
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือก

สอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ)
00220081192 1

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

155
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือก

สอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
00220081202 3

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

156
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือก

สอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ)
00220081212 5

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

157
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือก

สอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ)
00220081222 1

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 53/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

158
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือก

สอบภาษาบาลี (ภาคพิเศษ)
00220081232 1

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.6 ภาษาบาลี 16 -

159
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เลือก

สอบภาษาเกาหลี (ภาคพิเศษ)
00220081242 1

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี 16 -

160
วิทยาเขตบางเขน คณะสัตว

แพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220091331 10

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 -

161
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกติ) 00220101351 20 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

162
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) 00220101361 10 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

163
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

(ภาคปกติ)
00220101371 10 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

164
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (ภาคปกติ)
00220101381 20 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

165
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 

(ภาคปกติ)
00220101391 25 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

166
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

(ภาคพิเศษ)
00220101372 30 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

167
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร (ภาคพิเศษ)
00220101382 15 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

168
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 

(ภาคพิเศษ)
00220101392 30 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 54/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

169
วิทยาเขตบางเขน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
00220101403 10 5 เกษตรศาสตร์ 31

วิทย์-คณิต, สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร

170
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) 00220111411 25

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 -

171
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 00220111421 20

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

50 -

172
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 00220111422 50

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

50 -

173
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ) 00220111431 15

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 50 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 55/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

174
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ) 00220111441 10

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 45 -

175
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ) 00220111451 10

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 65 -

176
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน (ภาคปกติ) 00220111461 4

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 40 -

177
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) (ภาค

ปกติ)
00220111471 40

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 -

178
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ) 

(ภาคปกติ)
00220111481 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

50 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 56/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

179
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ) 00220111591 29

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 -

180
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาคปกติ) 00220111631

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 50 -

181
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
00220111641

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 50 -

182
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
00220111651

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 50 -

183
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
00220111661

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 50 -

20
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

184
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาจีน (ภาคปกติ)
00220111671

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 50 -

185
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220111511 20

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

186
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 1 (ภาคปกติ) 00220111521

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 -

187
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบ

ภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
00220111531

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

188
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
00220111541

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

189
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบ

ภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
00220111551

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

190
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบ

ภาษาจีน (ภาคปกติ)
00220111561

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

191
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบ

ภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
00220111571

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

192
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบ

ภาษาบาลี (ภาคปกติ)
00220111581

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.6 ภาษาบาลี 16 -

193
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีน

ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
00220111622 20

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 30 -

10
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

194
วิทยาเขตบางเขน คณะ

มนุษยศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

(นานาชาติ)
00220111613 5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

50 -

195
วิทยาเขตบางเขน คณะ

บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) 00220121681 30

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

196
วิทยาเขตบางเขน คณะ

บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ) 00220121691 30

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

197
วิทยาเขตบางเขน คณะ

บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ภาคปกติ) 00220121701 20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

198
วิทยาเขตบางเขน คณะ

บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) 00220121711 10

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

199
วิทยาเขตบางเขน คณะ

บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) 00220121721 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
25 -

200
วิทยาเขตบางเขน คณะ

บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) 00220121722 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
25 -

201
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) 00220131731 20

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 วิทย์-คณิต

202
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) 00220131732 40

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 วิทย์-คณิต

203
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคปกติ) 00220131741 35

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 วิทย์-คณิต
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

204
วิทยาเขตบางเขน คณะ

เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) 00220131742 15

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 วิทย์-คณิต

205
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (ภาค

ปกติ)
00220141751 6 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 20 40 -

206
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 

(ภาคปกติ)
00220141761 15 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 20 40 -

207
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) (ภาคปกติ) 00220141771 10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 20 40 -

208
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

เชิงบูรณาการ (วท.บ.) (ภาคปกติ)
00220141781 1 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 20 40 -

209
วิทยาเขตบางเขน คณะ

สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)
00220151791 25

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

210 วิทยาลัยการชลประทาน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาค

ปกติ)
00220322941 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

211

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

(ภาคปกติ)
00220312931 50

6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 1
16 -

212
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

เกษตร กําแพงแสน

สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์

เกษตร (ภาคปกติ)
00220161811 10 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

213
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

เกษตร กําแพงแสน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220161821 10 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

214
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

เกษตร กําแพงแสน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

(ภาคปกติ)
00220161831 15 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

215
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

เกษตร กําแพงแสน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220161841 60 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

216
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ) 00220181861 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

217
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 00220181871 16 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

218
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาค

ปกติ)
00220181881 40 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

219
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 00220181891 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

220
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาคปกติ) 00220181901 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

221
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 

(ภาคปกติ)
00220181911 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

222
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 00220181921 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

223
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 00220181862 15 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

224
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 00220181872 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

225
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 00220181892 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

226

วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาค

ปกติ)
00220191931 40 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

227

วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา

และสุขศึกษา (ภาคปกติ)
00220191941 25

7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 1
16 -

228

วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอก

ภาษาอังกฤษศึกษา (ภาคปกติ)
00220191951 30

7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 1
16 -

229

วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอก

คณิตศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ)
00220191961 17

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2

PAT 1 วัดความถนัด

ทางคณิตศาสตร์
16 วิทย์-คณิต
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

230

วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอก

วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ)
00220191971 30

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2

PAT 2 วัดความถนัด

ทางวิทยาศาสตร์
16 วิทย์-คณิต

231

วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอก

เกษตรกรรมศึกษา (ภาคปกติ)
00220193081 15

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, 

พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2

PAT 2 วัดความถนัด

ทางวิทยาศาสตร์
16 วทิย์ - คณิต

232
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 00220201981 61

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

45 -

233
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 00220201982 80

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

35 -

234
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 00220201991 20

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

235
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาคปกติ) 00220202001 25

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

236
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 00220202011 20

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 วิทย์-คณิต

237
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) 00220202021 15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

238
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) 00220202031 15

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต
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กลับหน้าสารบัญ



GAT
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ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

239
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ) 00220202041 30

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

240
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 00220202042 60

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

241
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาคปกติ) 00220202051 25

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

242
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) 00220202061 30

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

243
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 00220202062 20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

244
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ) 00220202071 25

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

245
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

(ภาคปกติ)
00220202081 25

6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 1
16 -

246
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
00220202091

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

247
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
00220202101

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

248
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
00220202111

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

249
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาจีน (ภาคปกติ)
00220202121

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

250
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
00220202131

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

25
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

251
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาบาลี (ภาคปกติ)
00220202141

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.6 ภาษาบาลี 16 -

252
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

(ภาคพิเศษ)
00220202082 150

6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 1
16 -

253
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส (ภาคพิเศษ)
00220202092

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

254
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาเยอรมัน (ภาคพิเศษ)
00220202102

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

255
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
00220202112

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

256
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาจีน (ภาคพิเศษ)
00220202122

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

257
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาอาหรับ (ภาคพิเศษ)
00220202132

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

258
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

เลือกสอบภาษาบาลี (ภาคพิเศษ)
00220202142

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.6 ภาษาบาลี 16 -

259
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติ) 00220202151 30

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

260
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 00220202152 40

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

150
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

261
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) 00220202161 35

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 -

262
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก เลือกสอบภาษา

ฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
00220202171

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

263
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
00220202181

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

264
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก เลือกสอบ

ภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
00220202191

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

265
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก เลือกสอบภาษาจีน 

(ภาคปกติ)
00220202201

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

15
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กลับหน้าสารบัญ
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ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

266
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก เลือกสอบภาษา

อาหรับ (ภาคปกติ)
00220202211

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

267
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก เลือกสอบภาษาบาลี

 (ภาคปกติ)
00220202221

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.6 ภาษาบาลี 16 -

268
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

 (ภาคปกติ)
00220202231 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 -

269
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาคปกติ) 00220202361

6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 1
16 -

270
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาฝรั่งเศส (ภาคปกติ)
00220202371

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -

271
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาเยอรมัน (ภาคปกติ)
00220202381

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

272
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาญี่ปุ่น (ภาคปกติ)
00220202391

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

273
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาจีน (ภาคปกติ)
00220202401

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

25

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 67/742
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GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

274
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาอาหรับ (ภาคปกติ)
00220202411

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

275
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว เลือกสอบ

ภาษาบาลี (ภาคปกติ)
00220202421

6.2.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 2
PAT 7.6 ภาษาบาลี 16 -

276
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคปกติ) 00220202351 10

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

277
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคปกติ) 00220202301 50

6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 1
16 -

278
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 00220201992 60

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

279
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 00220202012 60

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

280
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือกสอบ

คณิตศาสตร์
00220200681

9.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

16 -

281
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือก

สอบภาษาฝรั่งเศส
00220202991

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 16 -
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

282
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือก

สอบภาษาเยอรมัน
00220203001

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.2 

ภาษาเยอรมัน
16 -

283
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือก

สอบภาษาญี่ปุ่น
00220203011

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น 16 -

284
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือก

สอบภาษาจีน
00220203021

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.4 ภาษาจีน 16 -

285
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือก

สอบภาษาอาหรับ
00220203031

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 16 -

286
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือก

สอบภาษาบาลี
00220203041

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.6 ภาษาบาลี 16 -

30
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กลับหน้าสารบัญ



GAT
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ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

287
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เลือก

สอบภาษาเกาหลี
00220203051

9.2.2 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี 16 -

288
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

กําลังกาย (ภาคปกติ)
00220212431 40

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 วิทย์-คณิต

289
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

กําลังกาย (ภาคพิเศษ)
00220212432 40

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 วิทย์-คณิต

290
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะ

ประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ภาคปกติ) 00220171851 30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

291
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220222441 60

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

292
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 00220222442 100

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

293
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

พาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 

(ภาคปกติ)
00220232451 50 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต, ตาไม่บอดสี, หูไม่หนวก

294
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

พาณิชยนาวีนานาชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาคปกติ) 00220232461 42

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16

วิทย์-คณิต,รับเพศชาย,ตาไม่บอดสี

,หูไม่หนวก,ไม่เป็นโรคหัวใจ,ไม่เป็น

โรคลมชัก,ไม่เป็นวัณโรค,กระดูก-

กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อ

หรือปวดหลังอย่างรุนแรง

295
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

พาณิชยนาวีนานาชาติ
สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) 00220232481 40

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16
วิทย์(ทุกสาย), ตาไม่บอดสี, หูไม่

หนวก

296
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ) 00220242491 20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -
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กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

297
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) 00220242501 20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

298
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) 00220242511 20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

299
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

(ภาคปกติ)
00220242521 20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

300
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติ) 00220242531 20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

301
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) 00220242541 20

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

302
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคปกติ) 00220242551 40

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

303
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 00220242512 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

304
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 00220242492 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

305
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

(ภาคพิเศษ)
00220242522 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

306
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 00220242502 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

307
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 00220242532 50

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

308
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 00220242542 30

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

309
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 00220242552 60

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

310
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ) 00220252561 20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

311
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) 00220252571 30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

312
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 00220252581 35

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 71/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

313
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 00220252591 30

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

314
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ) 00220252601 30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

315
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)
00220252611 30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

316
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 00220252582 50

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 วิทย์-คณิต

317
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 00220252592 50

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คํานวณ

318
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (ภาคปกติ)
00220262631 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 20 20 20 -

319
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 

(ภาคปกติ)
00220262641 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 20 20 20 -

320
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ภาคปกติ)
00220262651 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 20 20 20 -

321
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 00220262621 25 3 วิศวกรรมศาสตร์ 20 20 20 -

322
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

(ภาคปกติ)
00220262661 35 3 วิศวกรรมศาสตร์ 20 20 20 -

323
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการ

ผลิต (ภาคพิเศษ)
00220262672 40 3 วิศวกรรมศาสตร์ 20 20 20 -

324
วิทยาเขตศรีราชา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

(นานาชาติ)
00220263063 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 20 20 20 -

325

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคปกติ) 00220272681 4 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

326

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (ภาคปกติ) 00220272691 5 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

327

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 

(ภาคปกติ)
00220272701 5 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 72/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

328

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการ

ผลิต (ภาคปกติ)
00220272711 5 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

329

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) (ภาคปกติ) 00220272721 4 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

330

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220272731 5 5 เกษตรศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต

331

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) 00220282761 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

332

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 00220282771 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

333

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 00220282741 20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

334

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

(ภาคปกติ)
00220282751 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

335

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ) 00220282781 5

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

336

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 00220282791 20

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและ

ชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

16 -

337

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 00220282801 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

338

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 00220282811 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 16 -

339

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ) 00220292831 40
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 73/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

340

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ

สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) 00220292841 60
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

341

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) 00220292851 60
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

342

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

(ภาคปกติ)
00220292861 40

6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 1
16 -

343

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 00220292871 50
6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 1
16 -

344

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ

สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) 00220292881 50
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

 การบัญชี เศรษฐศาสตร์
16 -

345

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ

สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220292891 40

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 -

346

วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220292901 40

9.2.1 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, 

ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม

วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -

 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

16 -

347
วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) 00220302911 25

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 วิทย์-คณิต
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ลําดบั สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด
จํานวนรับใหม ่update

รหัสคณะ/สาขา

 (11 หลัก) PAT
คุณสมบัติพเิศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รอบที่ 4

เกณฑ์ขั้นตํ่า (% ) (ถ้ามี)หากเลือกกลุ่มสาระที่มี

ตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 

คณะที่เปิด
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

348
วิทยาเขตฯสกลนคร คณะ

สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 00220302921 20

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา

16 วิทย์-คณิต

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 75/742

กลับหน้าสารบัญ



                                                                                                                             

 

1 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

 

 
 
ที2ตั4ง 
  เลขที่ 123  หมู.ที่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002 โทรศัพทH 0-4300-9700 

โทรสาร 0-4320-2660  (หน.วยงานที่รับผิดชอบการรับเขQาศึกษา : งานรับเขQาและการตลาด      สำนักบริหารและพัฒนา

วิชาการ      โทรศัพทH   0-4300-9700 ต.อ 42187, 44759      หรือ 0-43202660         โทรสาร  0-4320-2660,  มี 24 คณะ      

ประกอบดQวย    คณะเกษตรศาสตรH คณะวิศวกรรมศาสตรH คณะศึกษาศาสตรH คณะพยาบาลศาสตรH คณะวิทยาศาสตรH 

คณะแพทยศาสตรH คณะมนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH      คณะเทคนิคการแพทยH       คณะสาธารณสุขศาสตรH คณะ

ทันตแพทยศาสตรH คณะเภสัชศาสตรH คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตรH คณะสถาป_ตยกรรม-ศาสตรH คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตรH คณะนิติศาสตรH คณะเศรษฐศาสตรH วิทยาลัยการปกครองทQองถ่ิน 

วิทยาลัยนานาชาติ  และวิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรHประยุกตHและวิศวกรรมศาสตรH  สังคมศาสตรHบูรณาการ 

บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตรH 

 
 

คณะแพทยศาสตร. 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย:        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตรH 

 ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Medicine Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):        แพทยศาสตรบัณฑิต   

ช่ือย.อ (ภาษาไทย):         พ.บ.   

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Medicine   

 ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ):     M.D.  

3. วิชาเอก 
แพทยศาสตรH 

4. จำนวนหนFวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
259 หน.วยกิต     

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปw 

       5.2 ภาษาท่ีใชO 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
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       5.4 ความรFวมมือกับสถาบันอ่ืน 
ศูนยHแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลขอนแก.น ศูนยHแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี 

และศูนยHแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม 

6. วัตถุประสงค. 
วัตถุประสงคHทั่วไป 

มุ.งผลิตบัณฑิตท่ีพรQอมปฏิบัติงานดQวยความรูQ ทักษะ คุณธรรมและทัศนคติท่ีดีต.อวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหH สังเคราะหH สามารถจัดการและแกQไขป_ญหาสุขภาพของประชาชน ครอบครัว สังคมชุมชนอย.างองคHรวม    การ

สรQางเสริมสุขภาพและปzองกันโรค การจัดการบำบัดโรคและความเจ็บป{วย และการฟ}~นฟูสมรรถภาพตามเกณฑHมาตรฐานผูQ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

วัตถุประสงคHเฉพาะหรือผลลัพธHทางการศึกษา  

เม่ือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต บัณฑิตจะตQองมีความสามารถและคุณสมบัติ ดังน้ี 

       1. มีความรูQพื้นฐาน (Knowledge) ประกอบดQวย  

           1.1 ความรูQพื้นฐานทางดQานสังคมและพฤติกรรมศาสตรH  

           1.2 ความรูQพื้นฐานทางวิทยาศาสตรHการแพทยH 

           1.3 ความรูQพื้นฐานทางคลินิก  

       2. มีความสามารถเชิงทักษะวิชาชีพ (Professional skill) ประกอบดQวย 

           2.1 ทักษะทางคลินิก  

           2.2 ทักษะในการดูแลผูQป{วยแบบองคHรวม และเขQาใจความแตกต.างทางวัฒนธรรม 

       3. มีความเปÖนมืออาชีพ (Professionalism) ประกอบดQวย 

     3.1 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  

     3.2 ความสามารถในการคิด วิเคราะหH สังเคราะหH และการวิจัย 

     3.3 ความสามารถในการทำงานเปÖนทีม  

     3.4 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

     3.5 ความสามารถในการส่ือสาร 

 2.3.2 การรับนักศึกษาจากหลายโครงการ (โครงการนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษโดดเด.น โครงการผลิต

แพทยHเพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการนักเรียนสอบแข.งขันตรงจาก

ส.วนกลาง) นักเรียนจะมีพ้ืนฐานความรูQความสามารถ ส่ิงแวดลQอมและประสบการณHชีวิตท่ีแตกต.างกัน 
 

7. โครงสรOางหลักสูตร 
7.1 จำนวนหนFวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  259 หนFวยกิต 
7.2 โครงสรOางหลักสูตร    
          จำนวนหนFวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 259   หนFวยกิต 
          1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30 หนFวยกิต   
           1) กลุ.มวิชาวิทยาศาสตรHและคณิตศาสตรH            9 หน.วยกิต   
           2) กลุ.มวิชาสังคมศาสตรHและมนุษยศาสตรH 9 หน.วยกิต   

           3) กลุ.มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน.วยกิต   

          2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา / วิชาชีพ   200   หนFวยกิต 
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           2.1  กลุ.มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา   77   หน.วยกิต 

           2.2  กลุ.มวิชาชีพ / วิชาเฉพาะสาขา  123   หน.วยกิต 

         3) หมวดวิชาเลือกท่ีสFงเสริมสมรรถนะ  ไมFนOอยกวFา
  

23 หนFวยกิต 

         4) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมFนOอยกวFา 6   หนFวยกิต 
   

 

คณะแพทยศาสตร. สาขาวิชารังสีเทคนิค 

 

1.ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Science Program in Radiological Technology 

 

 

2.ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):        วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 

ช่ือย.อ (ภาษาไทย):         วท.บ. (รังสีเทคนิค) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Science (Radiological Technology) 

ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ):     B.Sc. (Radiological Technology) 

3.สถานท่ีต้ัง 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรH 

123 หมู. 16 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก.น 40002 

วัตถุประสงค.ของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงคH 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

1) มีความรูQและประสบการณH สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชารังสีเทคนิค ไดQอย.างมีประสิทธิภาพ  

2) ภายใตQกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีกำหนดไวQในสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหHและริเริ่มสรQางสรรคH โดยใชQความรูQและประสบการณHในสาขาวิชารังสีเทคนิคในการ

แกQไขป_ญหาไดQ 

4) มีความสามารถในการติดต.อสื่อสาร การวิเคราะหH วิจัย การใชQคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ

สมัยใหม.ไดQ และการศึกษาต.อในระดับสูงข้ึน  

5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ ตระหนักในบทบาทและมีความรับผิดชอบท้ังบริบท ทาง

วิชาการ วิชาชีพและชุมชน มีทักษะความพรQอมทางดQานสังคมท่ีจำเปÖนต.อการทำงานและการใชQชีวิตในอนาคต  

6) เคารพในศักดิ์ศรีของความเปÖนมนุษยH มีความเอื้ออาทร มีมนุษยสัมพันธHที่ดี มีภาวะผูQนำ สื่อสารอย.างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถทำงานเปÖนทีมกับสหสาขาวิชาชีพ และหรือหน.วยงาน สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขQอง ท้ังในและต.างประเทศ 

การดำเนินการเรียนการสอน 
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ภาคการศึกษาตQน        เดือนสิงหาคม –เดือนธันวาคม  

ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม –เดือนพฤษภาคม  

ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน–เดือนกรกฎาคม (ถQามี) 

โครงสรOางหลักสูตร 
จำนวนหน.วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     143 หน.วยกิต 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30 หน.วยกิต 

     (1.1) กลุ.มวิชาภาษา      12 หน.วยกิต 

 (1.2) กลุ.มวิชามนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH   12 หน.วยกิต 

      (1.3) กลุ.มวิชาวิทยาศาสตรHและคณิตศาสตรH  6 หน.วยกิต 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ        ไม.นQอยกว.า   107 หน.วยกิต 

  (2.1) กลุ.มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      32 หน.วยกิต 

  (2.2) กลุ.มวิชาบังคับ       75 หน.วยกิต 

              (2.2.1) กลุ.มวิชาบังคับพ้ืนฐาน       3 หน.วยกิต 

              (2.2.2) กลุ.มวิชาชีพ      60 หน.วยกิต 

              (2.2.3) กลุ.มวิชาฝíกงานและสหกิจศึกษา    12 หน.วยกิต 

ลักษณะงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแลOว 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ผลิตบัณฑิตเพื่อใชQงานเครื ่องมือทางดQานวิทยาศาสตรH

การแพทยHทางดQานรังสีที ่เปÖนเทคโลยีชั ้นสูงและมีราคาแพง  เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค  ปฏิบัติงานเปÖนนักรังสี

การแพทยHในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำรังสีมาใชQในทางการแพทยH ทั้ง 3 ดQาน ไดQแก. 

ดQานรังสีวินิจฉัย ทำหนQาที่ถ.ายภาพรังสีโดยใชQเครื่องมือที่เกี่ยวขQอง เช.น เครื่องเอกซเรยHทั่วไป เครื่องเอกซเรยHเตQานม 

เครื่องเอกซเรยHคอมพิวเตอรH และทำหนQาที่ควบคุมคุณภาพของการถ.ายภาพรังสี ดQานรังสีรักษา ทำหนQาที่ควบคุมการใชQ

เครื่องจำลองการรักษา เครื่องฉายรังสีโคบอลตH-60 เครื่องเร.งอนุภาค เครื่องสอดใส.สารกัมมันตรังสี เปÖนตQน เพื่อใหQปริมาณ

รังสีและตรวจสอบขอบเขตการรักษาไดQถูกตQองตามแผนการรักษา และดQานเวชศาสตรHนิวเคลียรH ทำหนQาที่ตรวจและรักษา

ดQวยสารเภสัชรังสีและถ.ายภาพรังสีโดยใชQเครื่องมือที่เกี่ยวขQอง เช.น เครื่องถ.ายภาพรังสีแกมมา อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงาน

เปÖนนักวิทยาศาสตรH นักวิจัย ผูQเช่ียวชาญหรือผูQแทนจำหน.ายอุปกรณHทางการแพทยH หรือเปÖนอาจารยHสอนทางรังสีเทคนิค 

ความกOาวหนOาในการทำงาน 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขารังสีเทคนิค สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบ

โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค เพื่อใชQประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน.งนักรังสีเทคนิค

หรือนักรังสีการแพทยH ทำงานเกี่ยวขQองกับการใชQรังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผูQป{วยเมื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ 

จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคผ.านแลQว จะมีค.าตอบแทนในส.วนของใบประกอบโรคศิลปะน้ีเพ่ิมข้ึนดQวย    

โอกาสในการมีงานทำ  

ป_จจุบันยังถือว.านักรังสีเทคนิคเปÖนวิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดสาขาหนึ่ง และเปÖนท่ีตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน และมีค.าตอบแทนสูง  มีการจองตัวเขQาทำงานตั้งแต.กำลังศึกษาอยู.ในหลักสูตร   นอกจากจะทำงานเปÖน

นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทยHแลQว บัณฑิตยังสามารถทำงานเปÖนนักวิชาการ นักวิจัย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยต.างๆ หรือศึกษาต.อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตรH

นิวเคลียรH สาขาฟîสิกสHการแพทยH สาขานิวเคลียรHเทคโนโลยี สาขาการสรQางภาพทางการแพทยH สาขาวิทยาศาสตรHรังสี สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทยH และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวขQองทั้งในประเทศและ รวมทั้งทำงานภาคธุรกิจ เปÖนผูQแทนผ.าย
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ขาย ผูQสนับสนุนการขายตามบริษัทจำหน.ายเครื่องมือแพทยH วิทยาศาสตรHการแพทยHตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การแพทยH  

หรือเลือกเปÖนผูQประกอบการอิสระไดQ 

การศึกษาตFอ  
สามารถศึกษาต.อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาที ่เกี ่ยวขQอง เช.น รังสีเทคนิค ฟîสิกสHการแพทยH 

วิทยาศาสตรHรังสี ฉายาเวชศาสตรH ชีวเวชศาสตรH วิศวกรรมนิวเคลียรH หรือวิทยาศาสตรHสุขภาพดQานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

 

 

คณะแพทยศาสตร. สาขาวิชาเวชนิทัศน. 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Medical Illustration 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):    วท.บ. (เวชนิทัศน์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Science Program (Medical Illustration) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.Sc. (Medical Illustration) 

3.ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

ความสามารถในด้านเวชนิทัศน์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การ
แก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพเวชนิทัศน์  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจ
ในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
และตลาดงานปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 
1)  มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเวชนิทัศน์ได้เป็นอย่างดี 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาเวชนิทัศน์ 

ในการแก้ปัญหาการทำงานได้ 
3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจัดการสมัยใหม่  
4)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อ

การทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต 
5)  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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4.การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ พัฒนาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพเวชนิทัศน์ ให้

สามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการแพทย์ ให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับแผนการผลิตแพทย์เพิ่ม เป็นบัณฑิตผู้ท่ี
สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองเพ่ือให้ทุน
ยุคสมัย สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรม ในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
5.ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ผลิตบัณฑิตด้านเวชนิทัศน์ โดยมุ่งเน้นการวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุ่งการ
พัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตท่ีประกอบด้วยวิทยา 
จริยา และปัญญา มีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเน้นความมีเอกลักษณ์และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน นำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย
ไปใช้ให้เป็นรูปธรรม มีการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วงการศึกษาและวงการแพทย์ 
 
 
6.อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพ ด้านการผลิตสื่อได้หลายประเภท  สามารถทำงานได้หลากหลายสาขา  ทั้งในส่วนราชการ
และภาคเอกชน 

1) ส่วนราชการ ได้แก่   สถาบันทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  โรงพยาบาลรัฐบาลท้ังในและต่างประเทศ 

บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

       หน่วยงานราชการทหาร  ตำรวจ  และพลเรือน 
2)  ภาคเอกชน  ได้แก่ บริษัทผลิตส่ือโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ 

       บริษัทผลิตส่ือการศึกษา สถาบันด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 
       โรงพยาบาลเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
    รับงานอิสระและประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 
 

คณะเทคนิคการแพทย. 
 

1. หลักสูตร 
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยH 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 
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2. ปริญญา 
2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทยH)  วท.บ. (เทคนิคการแพทยH) 

2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
3.1 แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย. 

  ผูQที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดQรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค-การแพทยH 

ชื่อย.อ วท.บ. (เทคนิคการแพทยH) โดยมีตำแหน.งเปÖนนักเทคนิคการแพทยH (ทนพ. หรือ ทนพญ.) สามารถประกอบอาชีพ

ตำแหน.งนักเทคนิคการแพทยH ในหน.วยงานต.าง ๆ ไดQดังน้ี 

 1. ภาครัฐบาล 

- หQองปฏิบัติการ (หQอง lab) โรงพยาบาลศูนยH โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลค.าย โรงพยาบาลตำรวจ   

โรงพยาบาล โรงเรียนนายรQอยพระจุลจอมเกลQา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสังกัด กทม. 

- ศูนยHวิทยาศาสตรHการแพทยH  

- ศูนยHมะเร็ง 

- สำนักงานปzองกันควบคุมโรค 

- โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ  

- สถาบันนิติวิทยาศาสตรH กระทรวงยุติธรรม 

- ศูนยHบริการโลหิตแห.งชาติ สภากาชาดไทย    

- ศูนยHหรือหQองปฏิบัติการวิจัย 

- รัฐวิสาหกิจ     

- ผูQช.วยนักวิจัย 

 2. ภาคเอกชน 

- หQองปฏิบัติการ (หQอง lab) โรงพยาบาลเอกชน 

- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรHแห.งชาติ (องคHกรมหาชน) : นักวิทยาศาสตรHนิวเคลียรH 

- องคHกรการกุศล เช.น สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณH องคHการสงเคราะหHทหารผ.านศึก 

- นอกจากน้ียังสามารถประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขQองกับวิชาชีพเทคนิคการแพทยH ไดQแก. 

§ คลินิกเทคนิคการแพทยH  คลินิกแล็ป   

§ ศูนยHบริการตรวจวิเคราะหHทางการแพทยHที่ใหQบริการแก.โรงพยาบาลและ   

     คลินิก 

§ ผูQแทนฝ{ายขาย  เคร่ืองมือตรวจวิเคราะหH  น้ำยาวินิจฉัยโรค 

§ ผูQจัดการฝ{ายผลิตภัณฑH (Product Manager )    

§ ผูQเช่ียวชาญดQานผลิตภัณฑH (Product specialist)  ท่ีใหQคำปรึกษา และ 

     แกQไขป_ญหาเบ้ืองตQนกับลูกคQา อธิบายและนำเสนอผลิตภัณฑHแก.ลูกคQา 

§ ผูQผลิตโปรแกรมสำหรับหQองปฏิบัติการชันสูตรโรค 

§ บริษัทประกันชีวิต (ตรวจสอบผลทอสอบทางหQองปฏิบัติการ) 

3.2 แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชากายภาพบำบัด 
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     ผูQที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดQรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ช่ือ

ย.อ วท.บ. (กายภาพบำบัด) โดยมีตำแหน.งเปÖนนักกายภาพบำบัด (กภ. หรือ กภญ.) สามารถประกอบอาชีพในหน.วยงาน

ต.าง ๆ ไดQดังน้ี 

1. ภาครัฐบาล  
สามารถจะทำงานเปÖน อาจารยHในมหาวิทยาลัยหรือเปÖนนักกายภาพบำบัด สังกัดกระทรวงสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ัว

ประเทศ 
2. ภาคเอกชน  

1.1 เปÖนอาจารยHในมหาวิทยาลัยหรือ เปÖนนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน 

1.2 เปÖนนักกายภาพบำบัด ผูQใหQคำแนะนำทางกายภาพบำบัดในหน.วยงานเฉพาะ เช.น นัก

กายภาพบำบัดในดQานการกีฬา หรือนักกายภาพบำบัดประจำศูนยHส.งเสริมสุขภาพ สปา และ

ความงามหรือนักกายภาพบำบัดประจำบริษัทส.งเสริมสุขภาพ เช.น เคร่ืองนอนอุปกรณHภายใน

บQาน ฯลฯ  

1.3 เปîดคลินิกกายภาพบำบัดส.วนตัว 

1.4 เปÖนตัวแทนขายอุปกรณHทางกายภาพบำบัด ฯลฯ 

 

 ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
คณะเทคนิคการแพทยH มหาวิทยาลัยขอนแก.น โทรศัพทH/โทรสาร 0-4320-2399 ,0-4334-7482 

https://ams.kku.ac.th ,e-mail : ams@kku.ac.th , https://www.facebook.com/AMSatKKU/ 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร. 
ขOอมูลหลักสูตร 

1. หลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตรH ก.อตั้งขึ้นในปw พ.ศ. 2514 คณะพยาบาลศาสตรH เปÖนสถาบันการศึกษาท่ีผลิต

พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู.ระบบบริการพยาบาลและสุขภาพอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศรับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษาสาขาการพยาบาลท้ังระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะส้ัน ดังต.อไปน้ี 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (8 สาขาวิชา) 

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล  

5. หลักสูตรอบรมระยะส้ันต.างๆ 

สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปÖนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพ ที่มี

ความรูQความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล ในการพยาบาลและการดูแลช.วยเหลือผูQใชQบริการไดQอย.างกวQางขวาง 

สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพไดQ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน หรือชุมชน ตามกลุ.มผูQใชQบริการในระบบสุขภาพและประชาชน
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ทั่วไป โดยใชQระยะเวลาการศึกษาไม.นQอยกว.า 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลQว 

จะไดQรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Nursing Science และมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรอบรูQในศาสตรHทางการพยาบาลและศาสตรHที่เกี ่ยวขQอง สามารถประยุกตHใชQไดQอย.าง

เหมาะสม ในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน และในการศึกษาต.อท่ีสูงข้ึน 

2. มีความสามารถในการใชQกระบวนการพยาบาลในการใหQการพยาบาลไดQอย.างเปÖนองคHรวม 

3. มีความสามารถในการสรQางเสริมสุขภาพแก.ผูQใชQบริการทุกช.วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุกระดับ

ของภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการพยาบาลและสุขภาพ 

4. สามารถประยุกตHใชQความรูQทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิป_ญญาทQองถิ่น ในการใหQการ

พยาบาล การสรQางเสริมสุขภาพ รวมถึงการสรQางสรรคHนวัตกรรมทางการพยาบาลไดQอย.างเปÖนองคH

รวมสอดคลQองกับความตQองการและบริบทของผูQใชQบริการ 

5. มีความสามารถในการคิดอย.างเปÖนระบบและมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และแกQป_ญหาอย.าง

สรQางสรรคH ท้ังในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณHทั่วไป 

6. มีทักษะในการคิด สามารถใชQการวิเคราะหHเชิงตัวเลขและใชQสถิติไดQอย.างเหมาะสม 

7. มีทักษะในการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการส่ือสาร 

8. มีความเปÖนผูQนำ แสดงออกซ่ึงภาวะผูQนำในสถานการณHเฉพาะหนQา และมีความสามารถในการ

บริหารจัดการองคHกรทางการพยาบาล 

9. มีมนุษยHสัมพันธHดี สามารถสื่อสารอย.างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการ

แสดงออกเหมาะสม สามารถทำงานเปÖนทีม ในการใหQบริการทางดQานสุขภาพร.วมกับสหวิชาชีพและ

อ่ืน ๆ 

10. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค.าและศักดิ์ศรีของความ

เปÖนมนุษยHอย.างเท.าเทียมกัน มีความเอ้ืออาทรและมีจิตใจของการบริการ 

11. สนใจใฝ{รูQและมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถในการเรียนรูQดQวยตนเองเพ่ือการพัฒนาตนอย.าง

ต.อเน่ือง 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (พย.บ) 

 ช่ือย.อ (ภาษาไทย) : พย.บ. 

 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science Program 

 ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S. 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 

เปÖนพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำ

โรงเรียน สถานประกอบการอ่ืน ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระดQานการพยาบาลและการผดุงครรภH ท้ังใน

ประเทศและต.างประเทศ ศึกษาต.อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตรH หรือสาขาท่ี

เก่ียวขQอง 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 

งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น  

โทร.043-202407 ต.อ 116, 043-202561 หรือ 084-6021448 
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คณะสาธารณสุขศาสตร. 
 

1. หลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตรH) 

- วิชาเอกอนามัยส่ิงแวดลQอม 
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
 

2. ปริญญา  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตรH) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
3.1 บัณฑิตวิชาเอกอนามัยส่ิงแวดลOอม 

      1) นักวิชาการสิ่งแวดลQอม ผูQควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผูQควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ผูQควบคุม

ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม   

     2) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการส.งเสริมสุขภาพ 

นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิชาการส่ิงแวดลQอม 

     3) นักวิทยาศาสตรH นักวิจัย ที่ปรึกษาในหน.วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องคHกรระหว.างประเทศ และ

องคHกรอิสระของหน.วยงาน สถาบันการศึกษา 

     4) อาชีพอิสระดQานการจัดการส่ิงแวดลQอม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลQอม การประเมินผลกระทบดQานสุขภาพ 

      5) นักพัฒนาสุขภาพขององคHกรพัฒนาดQานสุขภาพ 

          3.2 บัณฑิตวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
      1) เจQาหนQาที ่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ในสถานประกอบการ ตาม 

พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลQอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

      2) นักวิชาการดQานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี ในหน.วยงานภาคเอกชน 

บริษัทที่ปรึกษาทางดQานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  นักวิชาการจัดทำรายงานการวิเคราะหHผลกระทบสิ่งแวดลQอม

ดQานอาชีวอนามัย และการจัดทำรายงานการวิเคราะหHผลกระทบทบสุขภาพในบริษัทท่ีปรึกษาดQานส่ิงแวดลQอม 

      3) พนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน  นักวิชาการในหน.วยงานต.างๆ  ที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  กระทรวงวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลQอม  กระทรวงอุตสาหกรรม  

และองคHกรปกครองท้ังถ่ิน 

          4) วิทยากรอิสระดQานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
คณะสาธารณสุขศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก.น 40002 
โทร 043-347-058  ต.อ 42811-6  มือถือ 081-7177871 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร. 
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ขOอมูลหลักสูตร 

หลักสูตร  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery Program) 

1. ปริญญา   
           ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) 

           Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) 
 

2. ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปwการศึกษา ไม.เกิน 12 ปwการศึกษา  

3. คFาธรรมเนียมการศึกษา  

ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 

4. แนวทางประกอบวิชาชีพ 
ผูQสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะตQองทำสัญญาการเปÖนทันตแพทยHชดใชQทุน โดย

จะตQองปฏิบัติงานในหน.วยงานของทางราชการหรือหน.วยงานภาครัฐท่ีไดQรับมอบหมาย เปÖนระยะเวลาไม.นQอยกว.า 

3 ปwติดต.อกัน โดยผูQสำเร็จการศึกษาจะมีความรูQความสามารถในดQานทันตกรรม และสามารถประกอบอาชีพไดQ 

ดังน้ี 

1. เปÖนอาจารยHในคณะทันตแพทยศาสตรH 

2. เปÖนทันตแพทยHประจำโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 

3. เปÖนทันตแพทยHประจำคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน 

4. ประกอบอาชีพอิสระ 

5. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตรH   โทร. 45112 หรือ 088-5653454 

 
 

คณะเภสัชศาสตร. 
ขOอมูลหลักสูตร 

1. หลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มุ.งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามเกณฑH

มาตรฐานผูQประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถนำความรูQไปประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย.างถูกตQองตามหลักวิชาการและ

มาตรฐานสากล และเปÖนบัณฑิตท่ีดำรงชีวิตอย.างดีงาม สรQางสรรคHสังคม ตลอดจนสามารถอยู.ร.วมกับผูQอ่ืนในสังคมไดQอย.างมี

ความสุข 

หลักสูตรประกอบดQวยวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน.วย

กิตรวมตลอดหลักสูตร 221 หน.วยกิต ใชQเวลาศึกษา 12 ภาคการศึกษา หรือ 6 ปwการศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแบ.งเปÖน 4 

ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การศึกษาวิทยาศาสตรHพื้นฐาน และวิชาพื้นฐานอื่นๆ ตามเกณฑHของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ในช้ันปwที่ 1 
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ระยะท่ี 2 การศึกษาวิชาวิทยาศาสตรHชีวภาพและวิชาชีพเภสัชศาสตรH ในช้ันปwท่ี 2 ถึงปwท่ี 4 และการฝíกปฏิบัติงาน

วิชาชีพเภสัชกรรม (ภาคบังคับ) จำนวน 400 ช่ัวโมง ในภาคการศึกษาพิเศษช้ันปwที่ 4 

 ระยะท่ี 3 เปÖนการศึกษาในกลุ.มวิชาสาขาเฉพาะในช้ันปwที่ 5 

ระยะที่ 4 เปÖนการฝíกปฏิบัติวิชาชีพ ในชั้นปwที่ 6 จำนวน 1,600 ชั่วโมง โดยฝíกปฏิบัติงานในช.วงเวลาภาค

การศึกษาพิเศษช้ันปwที่ 5 และภาคการศึกษาตQน-ปลาย ช้ันปwที่ 6 

 

2. ปริญญา 
 ผูQสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะไดQรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)อักษรย.อ ภ.บ. 

(Pharm.D) และสามารถสมัครสอบวัดความรูQเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ เมื่อสอบผ.านจะไดQรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

นักศึกษาทุกคนจะตQองทำสัญญา กับมหาวิทยาลัยขอนแก.น เปÖนสัญญาที่ผูกพันฝ{ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2548 

แนวทางประกอบอาชีพและศึกษา 
เภสัชกรประกอบวิชาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต.างประเทศ ไดQแก. 
- เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพและหน.วยงานท่ีเก่ียวขQอง 
- เภสัชกรชุมชน (รQานยา) 
- เภสัชกรดQานการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพร และผลิตภัณฑHสุขภาพ 
- เภสัชกรดQานการผลิตและประกันคุณภาพ  
- เภสัชกรดQานการประสานงานการทดลองทางคลินิก 
- เภสัชกรดQานการข้ึนทะเบียนยา 
- เภสัชกรดQานการตลาดยา 
- เภสัชกรดQานการคุQมครองผูQบริโภค 
- เภสัชกรดQานการศึกษา (อาจารยH) 
- เภสัชกรดQานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขQองกับวิชาชีพเภสัชกรรม  

 

คณะสัตวแพทยศาสตร. 
1. หลักสูตร 

 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใชQเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปwการศึกษา ช้ันปwที่ 1  

ศึกษารายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรH คณิตศาสตรH มนุษยศาสตรH สังคมศาสตรH และดQานปรีคลินิกทางสัตวแพทยH ชั้นปwท่ี 

2-3 ศึกษารายวิชาดQานเกษตรศาสตรH และปรีคลินิกทางสัตวแพทยH ชั้นปwที่ 4-6 ศึกษาวิชาชีพคลินิกทางสัตวแพทยศาสตรH 

ฝíกทักษะเกี่ยวกับการผลิตสัตวH การปzองกันและควบคุมโรคสัตวH  ฝíกปฏิบัติงานดQานอายุร กรรม ศัลยกรรม   และสูติกรรม

ของสัตวHทุกชนิด ในโรงพยาบาลสัตวH สถานประกอบการท่ีเก่ียวขQองกับวิชาชีพการสัตวแพทยH ท้ังภาครัฐและเอกชน  

 

2. ปริญญา 
ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ช่ือย.อ สพ.บ. โดยมีเง่ือนไขท่ีตQอง 
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ศึกษาตามโครงสรQางหลักสูตร มีจำนวนหน.วยกิตรวม ไม.นQอยกว.า  245  หน.วยกิต มีคะแนเฉลี่ยสะสมไม.ต่ำกว.า  2.00  

และการขอมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยH ตQองเปÖนผูQสอบผ.าน ในการสอบประเมินความรูQความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยH 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
ผูQสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพต.างๆ ไดQแก.  (1) ประกอบอาชีพส.วนตัวโดยการ 

เปîดคลินิรักษาสัตวH หรือโรงพยาบาลสัตวH  (2) รับราชการในกระทรวง ทบวง กรมต.างๆ เช.น สำนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา กรมปศุสัตวH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณH กรมอุทยานแห.งชาติสัตวHป{าและพันธุHพืช รับ

ราชการทหารในกรมการสัตวHทหารบก กรมตำรวจ (กองกำกับการสุนัข และมQาตำรวจ) เปÖนอาจารยHสอนในมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม (3) ทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช.น องคHการสวนสัตวH โรงงานฆ.าสัตวH 

(4) ประกอบอาชีพธุรกิจเอกชน เช.น ทำงานในบริษัทยาสัตวH บริษัทอาหารสัตวH ฟารHมเลี้ยงสัตวH โรงงานฆ.าสัตวHของเอกชน 

เปÖนตQน 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO  
     ติดตามขQอมูลต.างๆ ไดQที่ http:/vet.kku.ac.th   หัวหนQางานวิจัยและบริการ 

การศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบล

ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002โทรศัพทH/โทรสาร 043-202105 

 

คณะเกษตรศาสตร. 
 
1. ช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
เปîดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร คือ  
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร. มี 7 สาขาวิชาเอก ไดQแก. กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตรHและส่ิงแวดลQอม    พืชสวน พืช

ไร. การส.งเสริมและพัฒนาการเกษตร และ สัตวศาสตรH   

1.2 ช่ือปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร. 
  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตรH) 

  ช่ือย.อ (ภาษาไทย)  : วท.บ.(เกษตรศาสตรH) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture) 

  ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.( Agriculture) 

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร.เกษตร 

   2.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร.เกษตร 
  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรHเกษตร) 

  ช่ือย.อ (ภาษาไทย)  : วท.บ.(เศรษฐศาสตรHเกษตร) 

   

                      ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agricultural  

      Economics) 

  ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.( Agricultural Economics) 
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3. สาขาวิชาการประมง 
3.1 สาขาวิชาการประมง 

  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) 

  ช่ือย.อ (ภาษาไทย)  : วท.บ.(การประมง) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Fisheries) 

  ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.( Fisheries) 

 ช่ือหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 

4. ช่ือปริญญาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 

 4.1 สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : เกษตรศาสตรบัณฑิต (เกษตรนวัตกรรม) 

  ช่ือย.อ (ภาษาไทย)  : กษ.บ.(เกษตรนวัตกรรม) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Agriculture in Innovative  

      Agriculture  

  ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ag.( Innovative Agriculture) 

5. แนวทางประกอบอาชีพ 
 สามารถประกอบอาชีพในสายงานเกษตร และที่เกี่ยวขQองไดQทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส.วนตัว เช.น 

นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตรHดQานการเกษตร อาจารยH พนักงาน ธนาคาร พนังงานบริษัททางการเกษตร นัก

ส.งเสริมการขาย เจQาของกิจการฟารHม เจQาของกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุH เคมีการเกษตร เกษตรกร รวมท้ังสามารถศึกษาต.อใน

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันท้ังในและต.างประเทศ 

6. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
 คณะเกษตรศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น บQานเลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก.น รหัสไปรษณียH 40002 โทรศัพทH 043-202-360 โทรสาร 043-202-361 

 

คณะเทคโนโลยี 
1. หลักสูตร 

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

2. ปริญญา 
2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีธรณี) 

2.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 

2.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต) 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
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1.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  ครู นักวิจัยและนักวิทยาศาสตรH ดQานเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิทยาศาสตรHชีวภาพ ประจำ 

สถาบันวิจัย หน.วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรม ขQาราชการ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูQประกอบการ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ/หรืออุตสาหกรรมเกษตร ลูกจQางตามสถานประกอบการดQานอุตสาหกรรมเกษตร อาชีพอิสระ 

ศึกษาต.อในระดับบัณฑิตศึกษา  

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
   หน.วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจ 

ส.วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานไดQหลากหลาย เช.น สำรวจเพื่อออกแบบในดQานวิศวกรรมธรณีวิทยา 

ธรณีวิทยาแหล.งแร. การสำรวจเพื่อหาแหล.งน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคและบริโภค การผลิตแร.และหินเพื่ออุตสาหกรรม 

แร.เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการทำงานดQานธรณีวิทยาสิ่งแวดลQอมและธรณีพิบัติภัย ตลอดจนการบริหารและการ

พัฒนาการเพ่ิมศักยภาพการสำรวจหาแหล.งทรัพยากรธรณีใหม.  ๆเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
  นักเทคโนโลยีการอาหาร ท่ีปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารดQานการวางแผนการ 

ผลิต การผลิต ควบคุมการผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพ วิเคราะหHอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑHอาหาร การสุขาภิบาล และ

ความปลอดภัยของอาหาร ตัวแทนจำหน.ายเครื่องมือการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑHอาหารและสารเติมแต.งในอาหาร ครู-

อาจารยH ขQาราชการ พนักงานขQาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยท่ีเกี่ยวขQอง

กับอาหารท้ังภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวขQองกับรQานใหQบริการดQานอาหารหรือผลิตอาหาร หรือศึกษาต.อ

ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงวิชาชีพท่ีเก่ียวขQองกับสาขาวิชา 

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
  ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ในหน.วยงานการควบคุมการผลิต วางแผนการผลิต  

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑHและระบบการผลิต การจัดการความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ เปÖนผูQประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมไดQดQวยตนเอง เปÖนนักวิชาการหรือนักวิจัยทางดQานอุตสาหกรรมการผลิตในสถาบันอุดมศึกษาหรือ

สถาบันวิจัยต.างๆ และเปÖนนักบริหารในกิจการอุตสาหกรรมท้ังในส.วนราชการและเอกชน 

3. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก.น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 โทร.043-202403 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร. 
 

1. หลักสูตร 
(1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟzา 

(3)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

(4)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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(5)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(6)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลQอม 

(7)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(8)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรH 

(9)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสH 

(10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ) 

(11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 

(12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสH (นานาชาติ) 

(13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ือดิจิทัล (นานาชาติ) 

2. ปริญญา 
2.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

2.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟzา) 

     2.3  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 

2.4  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

     2.5  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

     2.6  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดลQอม) 

     2.7  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิชาวิศวกรรมเคมี) 

     2.8  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอรH) 

     2.9  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสH) 

     2.10 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม นานาชาติ) 

     2.11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี นานาชาติ) 

     2.12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกสH นานาชาติ) 

     2.13 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส่ือดิจิทัล นานาชาติ) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือทำงานอิสระ 

เช.น องคHการบริหารส.วนจังหวัด กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง การ

ทางพิเศษแห.งประเทศไทย การรถไฟแห.งประเทศไทย การไฟฟzา การประปา บริษัทในเครือปูนซีเมนตH 

บริษัทก.อสรQาง เปÖนตQน 

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟzา สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานของวิศวกรไฟฟzาในภาครัฐและเอกชน ซ่ึง

ลักษณะงานที่สามารถยกตัวอย.างไดQบางส.วน ดังนี้ งานทางดQานพลังงาน เช.นโรงไฟฟzา งานสายการผลิตซึ่งมี

ทั้งการติดตั้งวางระบบเครื่องจักรและการซ.อมบำรุง งานการออกแบบและพัฒนาระบบหรืออุปกรณHต.างๆ 

เช.น อุปกรณHอิเล็กทรอนิกสH ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟzาในอาคารและโรงงาน ระบบอัตโนมัติต.างๆ ซึ่งตัวอย.าง

ของบริษัทและองคHกร เช.น การไฟฟzา บริษัทฮารHดดิสกH บริษัทรถยนตH วิทยุการบิน และสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีต.างๆ เปÖนตQน  
o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. วิศวกรในหน.วยงานราชการ พนักงานของรัฐ 

และวิสาหกิจ เช.น กรมชลประทาน กรมส.งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมวิชาการ

เกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หน.วยงานสิ่งแวดลQอม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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ต.างๆ รวมถึงองคHกรพัฒนาอิสระในประเทศและต.างประเทศ และภาคเอกชน บริษัท/ผูQผลิตต.างๆ บริษัทท่ี

ประกอบการและ/หรือมีเครือข.ายทางการเกษตร บริษัทรับเหมาก.อสรQาง บริษัทที่ปรึกษาดQานวิศวกรรม 

โรงงานน้ำตาล โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

o บัณฑิตทางดQานวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานในหน.วยงานของรัฐและเอกชนและ

หน.วยงานรัฐวิสาหกิจ  โดยสามารถทำงานในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม  ในตำแหน.งต.างๆ  เช.น  

วิศวกรอุตสาหการ  วิศวกรโรงงาน  วิศวกรการผลิต  วิศวกรระบบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรวัสดุ

วิศวกรรม วิศวกรโลจิสติกสH นอกจากนี้ยังมีงานอีกมากมาย เช.น งานซ.อมบำรุง งานติดตั้งเครื่องจักรและ

อุปกรณH  งานใหQคำปรึกษาในการผลิตและลดตQนทุน งานศึกษาความเปÖนไปไดQของโครงการ ซึ่งเปÖนสาขา

วิชาชีพวิศวกรท่ีมีตำแหน.งงานท่ีหลากหลาย 

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานในภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ ควบคุม

ออกแบบทดสอบและผลิตเครื่องจักรต.างๆเช.นเครื่องกำเนิดไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน เครื่องแลกเปลี่ยนความ

รQอน และโรงจักรตQนกำลัง นอกจากนี้ก็ยังสามารถออกแบบ สรQาง ทดสอบ และติดตั้งงานระบบ เช.นระบบ

ท.อในอาคาร  ระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวเมติก ระบบปzองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และระบบ

ระบายอากาศ  การควบคุมเสียงและการส่ันเทือน และระบบผลิตพลังงาน   

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลQอม สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. ทำงานในหน.วยงานรัฐ และเอกชน โดยมี

งานเกี่ยวกับ การศึกษา การวิเคราะหHหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ งานออกแบบ

และคำนวณ งานควบคุมการสรQางหรือการผลิตงาน ตรวจสอบ การคQนควQา การวิเคราะหH การทดสอบใน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลQอม โดยครอบคลุมมลพิษน้ำ ระบบผลิตน้ำสะอาด มลพิษอากาศ ขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย 

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. งานในภาครัฐและเอกชนไดQหลากหลายอาชีพ  

ไดQแก. งานในโรงงานอุตสาหกรรม เช.น อุตสาหกรรมปูนซีเมนตHและเซรามิกสH  อุตสาหกรรมน้ำมัน  

อุตสาหกรรมปîโตรเคมี  พลาสติกและยาง  อุตสาหกรรมน้ำตาล  อุตสาหกรรมเยื ่อและกระดาษ  

อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เปÖนตQน นอกจากนี้ยังทำงานในภาคเอกชนและส.วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เช.น 

บริษัทที่ปรึกษา  บริษัทขายอุปกรณHและระบบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานผลิตภัณฑHมาตรฐาน

อุตสาหกรรม  กรมพลังงาน หรือเปÖนอาจารยHในมหาวิทยาลัย เปÖนตQน 

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรH สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมการทำงาน และ 

บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรH ทั้ง ฮารHดแวรH ซอฟแวรH และระบบสารสนเทศ ต.างๆ ขององคHกร ทั้ง ภาครัฐ 

และ เอกชน เช.น การออกแบบ และการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอรH วงจรรวมอิเล็กทรอนิกสH การพัฒนา

ซอฟแวรH การบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานขQอมูล งานบริการเว็บไซตH งานวิศวกรรมวางระบบ

คอมพิวเตอรH งานระบบเครือข.ายและการส่ือสาร เปÖนตQน 

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ วิศวกร

โทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจส.วนตัว  

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสH สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เอกชน ประกอบธุรกิจส.วนตัว 

o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลจิสติกสH สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. วิศวกรโลจิสติกสH วิศวกรโรงงานวิศวกรอุตสา

หการ วิศวกรการผลิต วิศวกรคุณภาพ วิศวกรความความปลอดภัย วิศวกรซ.อมชำรุง 
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o บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพ ไดQแก. แอนิเมเตอรH นักออกแบบโมเดล ริกเกอรH นัก

ออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธH นักออกแบบและพัฒนาเกม นักออกแบบและพัฒนาเว็บ นักออกแบบ

และพัฒนาซอฟตHแวรH นักออกแบบผลิตภัณฑH นักพัฒนาเครื่องมือและเอมจินเกม นักวิจัยสำหรับงานวิจัยท่ี

ตQองใชQเทคโนโลยีดิจิทัลมิเดีย 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 

• งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น  

โทร. 0-4300-9700 ต.อ 45661, 45634, 50220 

• www.en.kku.ac.th/web/ 

 

คณะสถาปcตยกรรมศาสตร. 
ขOอมูลหลักสูตร 

 1.  หลักสูตร 
  หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ 

  Bachelor of Design  Program in  Design 

 2.  ปริญญา 

  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):           การออกแบบบัณฑิต (การออกแบบ) 

  ช่ือย.อ (ภาษาไทย):            อบ.บ. (การออกแบบ) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):       Bachelor of Design (Design) 

  ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ):        B.Des. (Design) 

 3.  แนวทางการประกอบอาชีพ 
    ผูQสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพ

ส.วนตัว เช.น  นักออกแบบผลิตภัณฑH  นักออกแบบกราฟîกและมัลติมีเดีย นักออกแบบเฟอรHนิเจอรHและสภาพแวดลQอม

ภายในนักออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน  นักออกแบบเคร่ืองป_~นดินเผา นักออกแบบเคร่ืองเรือน  ผูQประกอบการธุรกิจขนาด

กลาง – ขนาดย.อม  นักวิจัย  อาจารยH  ท่ีปรึกษาดQานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑH  เปÖนตQน 

 4.  ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
 งานวิชาการและวิจัย  คณะสถาป_ตยกรรมศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น  123  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก.น  

40002  โทรศัพทH  043-362046,  081-5745933  FAX.043-362047 

 1.  หลักสูตร 
      หลักสูตรสถาป_ตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาป_ตยกรรมศาสตรH 

       Bachelor  of  Architecture  Program in  Architecture 

 2.  ปริญญา 

      ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  :        สถาป_ตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาป_ตยกรรมศาสตรH 

      ช่ือย.อ (ภาษาไทย)   :        สถ.บ. 

      ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :    Bachelor  of  Architecture   

      ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ)  :      B.Arch. 
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 3.  แนวทางการประกอบอาชีพ 
 ผูQสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางสถาป_ตยกรรมในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือ

ประกอบอาชีพส.วนตัว เช.น สถาปนิกออกแบบอาคาร ตกแต.งอาคารและจัดสวน  ผูQรับเหมาก.อสรQาง  นักออกแบบ

คอมพิวเตอรHกราฟîก และนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยH   
 4.  ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
 งานวิชาการและวิจัย  คณะสถาป_ตยกรรมศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น  123  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก.น  

40002  โทรศัพทH  043-362046,  081-5745933  FAX.043-362047 

 

คณะศึกษาศาสตร. 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปd  
 คณะศึกษาศาสตร. เปeดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปd มีท้ังหมด 10 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
เปÖนหลักสูตรที่เนQนการผลิตบุคคลากรที่มีความรูQความสามารถทาดQานการสอนคณิตศาสตรHและการวิจัยดQาน

คณิตศาสตรHศึกษา ผูQที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานสอนไดQในสาขาวิชา

คณิตศาสตรHในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจะเนQนที่การศึกษาเนื้อหาวิชา

ทางดQานคณิตศาสตรH และกระบวนการเรียนรูQ ควบคู.ไปกับการศึกษาทางดQานศาสตรHการศึกษา การฝíกประสบการณHวิชาชีพ

ครูและวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 167 หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30  หน.วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ ไม.นQอยกว.า 131  หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 

6 หน.วยกิต 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร.ศึกษา                                                                                                                   
เปÖนหลักสูตรที่เนQนการผลิตบุคลากรที่มีความรูQความสามารถทางดQานการสอนวิทยาศาสตรH   ผูQที่สำเร็จ

การศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานสอนไดQในสาขาวิชาวิทยาศาสตรHในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการ

สอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจะเนQนที่การศึกษาเนื้อหาวิชาทางดQานวิทยาศาสตรHควบคูไปกับศาสตรHการศึกษา การฝíก

ประสบการณHวิชาชีพครูและวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 169 หน.วยกิต ซ่ึง

แบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม.นQอยกว.า 30  หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอย

กว.า 6 หน.วยกิต 

3. สาขาวิชาพลศึกษา 
เปÖนหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรใหQมีความรูQความสามารถทางสุขศึกษาแลพลศึกษาในดQานการเรียนการสอน

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา การฝíกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานสู.กีฬาเพื่อการแข.งขันการเปÖนผูQตัดสินกีฬาและการจัดการแข.งข้ัน

กีฬา การเปÖนผูQนำดQานการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถช.วยในการพัฒนาคนในประเทศชาติทุดเพศทุกวัยใหQเปÖน

ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต.อไป โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 164 หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30  หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 

หน.วยกิต 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร.ศึกษา 
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เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตครูคอมพิวเตอรHมืออาชีพที่มีความรูQความสามารถทางวิชาชีพครู และสาระของศาสตรH

ทางคอมพิวเตอรHศึกษาที่จะสอนและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูQในสาขาวิชาคอมพิวเตอรHศึกษา มีทักษะในการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูQในสาขาวิชาคอมพิวเตอรHศึกษา สามารถใชQภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการสื่อสารและการถ.ายทอด รูQจักการแกQป_ญหาอย.างสรQางสรรคH และเลือกใชQนวัตกรรมการสอนไดQอย.างเหมาะสม ผูQท่ี

สำเร็จการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรHศึกษา สามารถปฏิบัติหนQาที่เปÖนผูQสอนในสาระที่เกี่ยวขQอง

กับคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปÖนผูQพัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการเรียนรูQการบริหารในสถานศึกษาหรือ

ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวขQองกับเทคโนโลยีสารสนเทศไดQ โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 170 

หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30  หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 134 หน.วยกิต และหมวดวิชา

เลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 หน.วยกิต 

5. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบัณฑิตใหQสามารถดำรง

เอกลักษณHไทยโดยเฉพาะภาษาไทยในเวทีสากล มีความสามารถในการเลือกใชQนวัตกรรม หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูQในกลุ.มวิชาภาษาไทย เปÖนผูQนำทางวิชาการ มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกQป_ญหาเกี่ยวกับการใชQ

ภาษาไทยอย.างสรQางสรรคH มีความรูQความเขQาใจเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลQอม และวัฒนธรรม ภูมิป_ญญาทQองถิ่น อนุรักษHความ

เปÖนไทย และประยุกตHความเปÖนไทยและการใชQภาษาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม.ไดQ มุ.งพัฒนาผูQเรียนใหQเกิดการเรียนรูQไดQ

สูงสุดตามศักยภาพของทักษะทางภาษาในแต.ละบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณความเปÖนครุ และศรัทธาต.อ

วิชาชีพครู รวมทั้งศรัทธาความเปÖนครูภาษาไทยอย.างแทQจริงโดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 165 

หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30  หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 129 หน.วยกิต และหมวดวิชา

เลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 หน.วยกิต 

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษาใหQมีความรูQ

ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความเชียวชาญทางสังคมศึกษา สามารถเลือกใชQนวัตกรรมหรือการนำการวิจัยมาเปÖน

พื้นฐานของการสรQางองคHความรูQทางสังคม รวมถึงมีทักษะและปราบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติพรQอมสำหรับการ

ประกอบอาชีพ มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกQป_ญหา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ

ครุเขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคมที่มีความแตกต.างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอกเวลา เปÖนบัณฑิตที่พึง

ประสงคHของสังคมและตลาดงานป_จจุบัน โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 169 หน.วยกิต ซ่ึงแบ.งเปÖน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.นQอยกว.า 30  หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 

หน.วยกิต 

7. สาขาวิชาศิลปศึกษา 
เปÖนสาขาวิชาที่มีวัตถุประสงคHที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรูQ ความสามารถทางศิลปะ ซึ่งสามารถจะประกอบ

อาชีพทางการศึกษาคือ เปÖนครู/อาจารยHสอนศิลปศึกษา และสามารถถ.ายทอดความรูQทางศิลปะไดQตามหลักจิตวิทยาและ

วิธีการสอนอย.างมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่งสามารถนำความรูQทางดQานศิลปะไปประกอบอาชีพในหน.วยงานต.างๆไดQ 

เช.น งานออกแบบงานโฆษณา งานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพH เปÖนตQน 

วิชาในหลักสูตรประกอบดQวย หมวดวิชาเฉพาะ เช.น จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพH การออกแบบ 

สถาป_ตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑHการทอยQอมเครื่องป_~นดินเผา การทำงานลงรักปîดทอง ศิลปะอีสาน ศิลปะไทย ฯลฯ การ

เรียนจะแบ.งออกเปÖนการเรียนในหQองปฏิบัติการ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมทั้งหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวด
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วิชาเลือกเสรี โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 164 หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม.

นQอยกว.า30  หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 หน.วยกิต 

8. สาขาวิชาการสอนภาษาญ่ีปุgน 
เปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบุคลากรใหQมีความรูQความสามารถดQานภาษาญี่ปุ{น และการสอนภาษาญี่ปุ{นสามารถ

ปฏิบัติงานสอนภาษาญ่ีปุ{นไดQในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน.วยงานที่มีการใชQภาษาญี่ปุ{นเพื่อการติดต.อสื่อสาร การ

เรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษามีจุดเนQนที่การศึกษาภาษาญี่ปุ{นควบคู.ไปกับการฝíกประสบการณHวิชาชีพครูและ

วิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีจำนวนหน.วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 167 หน.วยกิต ซึ่งแบ.งเปÖน หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ไม.นQอยกว.า30  หน.วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน.วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม.นQอยกว.า 6 หน.วยกิต 

9. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตFางประเทศ (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต.างประเทศ   เปÖนหลักสูตรความ

ร.วมมือระหว.างมหาวิทยาลัยขอนแก.นโดยคณะศึกษาศาสตรH สถาบันขงจื ้อ กับ Southwest University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาใหQมีความรูQความสามารถและทักษะทางดQานการสอนภาษาจีน 
นักศึกษาจะเรียนท่ีคณะศึกษาศาสตรH ระยะเวลา 3 ปwการศึกษา และเรียนท่ี Southwest University  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ระยะเวลา 2 ปwการศึกษา  ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา 2 ปริญญา คือ    

1)  B.Ed.  (Teaching Chinese as a Foreign Language)  จาก   Khon Kaen University 

2)  B.A.  (Teaching Chinese as a Foreign Language)    จาก   Southwest University   

10. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหOผูOมีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ
นานาชาติ)  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหQผูQมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 

(TESOL) ผลิตบุคลากรทางการศึกษาใหQมีความรูQความสามารถดQานการสอนภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปw

การศึกษา  ชั้นปwที่ 1 – 5 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก.น  สำหรับนักศึกษาชั้นปwที่ 4 ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี 

สามารถเดินทางไปศึกษาต.อมหาวิทยาลัยท่ีมีการลงนามความร.วมมือกับ       คณะศึกษาศาสตรH ระยะเวลาการศึกษา 1 

ปw ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(B.Ed.)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหQผูQมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 

(TESOL) จากมหาวิทยาลัยขอนแก.น 

แนวทางประกอบอาชีพ 
 เม่ือสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตรH สามารถประกอบอาชีพรับราชการเปÖนครูอาจารยH นักวิชาการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศกH หรืองานฝíกอบรมของบริษัทหรือธุรกิจเอกชน ศิลปîน นักออกแบบ และสามารถ

ศึกษาต.อในระดับท่ีสูงข้ึนไดQทั้งในและต.างประเทศ 

ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
           งานบริการการศึกษา  คณะศึกษาศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น โทร. 0-4334-3452-3 ต.อ 315    โทรสาร. 0-

4334-3454  หรือท่ี  Facebook : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรH มข.              

 

คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 
 
ขOอมูลหลักสูตร 

1.  หลักสูตร 
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         หลักสูตรปริญญาตรีใชQเวลาศึกษาไม.ต่ำกว.า 7 ภาคการศึกษาปกติ  โดยรับนักศึกษา จำนวน 8 หลักสูตร 

12 สาขาวิชาเอก ไดQแก.  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก จำนวน 3 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกภาษา

สเปน  วิชาเอกภาษาเยอรมัน  และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  2. หลักสูตรภาษาตะวันออก จำนวน 2 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอก

ภาษาจีน และวิชาเอกภาษาญี ่ป ุ{น  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  4. หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH       5. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 6. หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรH จำนวน 2 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิชาเอกพัฒนาสังคม 7. 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   และ 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตQ

ศึกษา  วิชาหลักมีเรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

                  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก  ไดOแกF  วิชาเอกภาษาสเปน วิชาเอก
ภาษาเยอรมัน  และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  ในชั้นปwที่ 1 และ 2 จะตQองเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน.วยกิต ตั้งแต.ปwที่ 2 

เปÖนตQนไป  สามารถเลือกวิชาโทสาขาต.าง ๆ  จำนวน 15 หน.วยกิต  การเรียนวิชาพ้ืนฐานและวิชาเอกจะเนQนหนักต้ังแต.ปw 2 

เปÖนตQนไป  วิชาพื้นฐานจำนวน 24 หน.วยกิต ไดQแก. วิชาภาษาและประวัติศาสตรHชนชาติตะวันตก  วิชาวัฒนธรรมชนชาติ

ตะวันตก วิชาการแปลภาษาตะวันตกเปÖนภาษาไทย วิชาการแปลภาษาไทยเปÖนภาษาตะวันตก วิชาวรรณกรรมยุโรป วิชา

ภาษาตะวันตกเพ่ือการโรงแรม วิชาภาษาตะวันตกเพ่ือการท.องเท่ียว  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาตะวันตก 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก  จำนวน  2  วิชาเอก  ไดOแกF วิชาเอก
ภาษาญี่ปุgน และวิชาเอกภาษาจีน  ในชั้นปwที่ 1   และปwที่ 2   จะตQองเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ.มวิชาต.าง ๆ  การสอนจะ

เนQนหนักวิชาพื้นฐานและวิชาเอก  การเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเอกจะเนQนหนักตั้งแต.ปw 2 เปÖนตQนไป  วิชาพื้นฐานจำนวน 

24 หน.วยกิต ไดQแก. วิชาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก วิชาประวัติศาสตรHเอเชียตะวันออก  วิชาภาษาศาสตรHขั้นแนะนำ วิชา

วิเคราะหHวรรณกรรมเอเชียตะวันออก วิชาสัมมนาทางภาษาตะวันออก วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาตะวันออก วิชา

วัฒนธรรมทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก และวิชาประเด็นป_จจุบันในเอเชียตะวันออก          
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ในชั้นปwท่ี  1  และปwท่ี 2  จะตQองเรียนวิชาศึกษา

ทั่วไปในกลุ.มวิชาภาษา  กลุ.มวิชาการสื่อสารและการเรียนรูQดQวยตนเอง โดยใหQเลือกเรียน ภาษาต.างประเทศอื่น ๆ  ไดQแก.  

ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี  ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน  ภาษาญี่ปุ{น  ภาษาลาว  ภาษาเวียดนาม  และภาษาฝรั่งเศส  รวมท้ัง

วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ.มวิชาต.าง ๆ ไดQแก.  กลุ.มวิชาวิทยH-คณิต และกลุ.มวิชามนุษยH-สังคม  การสอนจะเนQนหนักวิชาเอกการ

ฟ_ง พูด อ.าน เขียน 
4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.    ในชั้นปwที่ 1  และปwที่ 2  

จะตQองเรียนวิชาศึกษาทั ่วไป  30 หน.วยกิต ประกอบดQวยกลุ.มวิชามนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH  และกลุ.มวิชา

ภาษาต.างประเทศ ไดQแก.  ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ{น  ภาษาเกาหลี  ภาษาเขมร  ภาษาลาว  ภาษาพม.า  ภาษาเวียดนาม ภาษา

บาฮาซา อินโดนีเซีย  หมวดวิชาเฉพาะดQาน 106 หน.วยกิต  และวิชาเลือกเสรี 6 หน.วยกิต    ซึ่งนักศึกษาจะไดQศึกษาวิชา

เฉพาะดQานในหมวดต.าง ๆ อาทิเช.น การบริหาร  นิติศาสตรH  รัฐประศาสนศาสตรH   และสหกิจศึกษา เปÖนตQน 

5. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (BIS) เปÖนหลักสูตรปรับปรุงของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรH 

(iSchoolKKU) ตามโครงการสรQางบัณฑิตพันธุHใหม. และกำลังคนท่ีมีสมรรถนะ เพ่ือตอบโจทยHภาคการผลิตตามนโยบายการ

ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (2561-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ มุ.งเนQนใหQผูQเรียนเปÖนผูQเชี่ยวชาญ (Specialist) ดQานการ

วิเคราะหHและจัดการขQอมูล-สารสนเทศ-ความรูQในอุตสาหกรรมดิจิทัล การเรียนแบ.งออกเปÖน 2 ระบบ คือ เรียนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีในระบบรายวิชา (Coursework) เรียนหมวดวิชาเฉพาะในระบบชุดวิชา 4 โมดูลหลัก 

คือ (1) การจัดหาสารสนเทศและความรูQ (IKA) (2) การจัดการสารสนเทศและความรูQ (IKO) (3) การวิเคราะหHขQอมูล/

สารสนเทศ (DIA) (4) การบริการแบบดิจิทัล (DS) และชุดวิชาเสริม 2 โมดูล คือ (1) การกำกับดูแลสารสนเทศ (IG) (2) การ
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สรQางสรรคHเน้ือหาสาระดิจิทัล (DC) และการทดลองปฏิบัติงานวิชาชีพตามแนวทาง Work-Integrated Learning (WIL) ใน

องคHการอย.างนQอย 3 เดือน (Probationary Period) หาขQอมูลเพ่ิมเติมไดQที่ https://www.facebook.com/iSchoolKKU/  

6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร. วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และ
วิชาเอกพัฒนาสังคม  ในชั้นปwที่ 1   และปwที่ 2   จะตQองเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ.มวิชาต.าง ๆ  การสอนจะเนQนหนักวิชา

พื้นฐาน วิชาเอก และวิชาโท  การเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาเอก และวิชาโท     จะเนQนหนักตั้งแต.ปw 2 เปÖนตQนไป วิชาพื้นฐาน

จำนวน 24 หน.วยกิต  ไดQแก.  วิชาโลกาภิวัตนHกับสังคมโลก วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม วิชาการ

พัฒนาในระยะเปลี่ยนผ.านทางเศรษฐกิจสังคม วิชาสังคมศาสตรHขั้นแนะนำ วิชาประเด็นป_จจุบันทางสังคมศาสตรH  วิชาการ

จัดระเบียบทางสังคม วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลQอม และวิชาระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางสังคมศาสตรH 

           7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   มุ.งผลิตบัณฑิตใหQมีความรูQแบบองคHรวม มี
ความสามารถในดQานภาษาไทย วรรณกรรมและการสื่อสารภาษาไทย รวมทั้งเขQาใจในภาษาและวรรณกรรมทQองถิ่น มี
ทักษะและประสบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน การแกQป_ญหาและการพัฒนาความรูQใน
สาขาวิชาการ/วิชาชีพภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เขQาใจสถานการณHของ
โลกและสังคมที่มีความแตกต.าง หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา เปÖนบัณฑิตที่พึงประสงคHของสังคมและตลาด
งานป_จจุบัน การสอนจะเนQนหนักวิชาเอกและวิชาโท  ตั้งแต.ปw 2 เปÖนตQนไป  วิชาโทที่อาจเลือกเรียนไดQ 1 สาขา   วิชา
จำนวน  15  หน.วยกิต  ดังนี้  ภาษาสเปน  ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน   ภาษาญี่ปุ{น  ภาษาอังกฤษ  การจัดการสารสนเทศ  
การประชาสัมพันธH  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาสื่อสารมวลชน  ภาษาฝรั่งเศส  ประวัติศาสตรHและโบราณคดี  
ปรัชญา  ศาสนา  พัฒนาสังคม ภาษาเกาหลี  และวิชาโทอ่ืน ๆ   ซ่ึงจะเปîดสอนภายหลัง 
            8.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตOศึกษา    เปÖนหลักสูตร 4 ปw รวม
จำนวนหน.วยกิต 132 หน.วยกิต มุ.งเนQนใหQนักศึกษาพัฒนาทักษะการใชQภาษาอังกฤษ  โดยเรียนอย.างต.อเนื่องตั้งแต.ปw 1 ถึง
ปw 4 เทอมตQน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน.วยกิต และหมวดวิชาบังคับ 12 หน.วยกิต รวม 21 หน.วยกิต  และพัฒนา
ทักษะการใชQภาษาอาเซียน โดยเรียนภาษาอาเซียน 1 ภาษาอย.างต.อเนื่องตั้งแต.ปw 2 ถึงปw 4 เทอมตQน รวม 15 หน.วยกิต  
ควบคู.กับการศึกษาเนื้อหาหลักที่เปÖนสาระดQานสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรHของเอเชียตะวันออกเฉียงใตQในหมวดวิชา
บังคับรวม 57 หน.วยกิต       โดยมีหมวดวิชาเลือกของวิชาเอกใหQนักศึกษาเลือกไดQตามความถนัดสองสาขา        คือ 1.
ประวัติศาสตรHเพื่อการท.องเที่ยว และ 2.สารสนเทศ   จำนวน   18   หน.วยกิต   นอกจากนั้นเปÖนวิชาบังคับอื่นในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชา  สหกิจศึกษา  และหมวดวิชาเลือกเสรี 

       ปริญญา   
    ผูQสำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชา  จะไดQรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต [ศศ.บ. (…) 

ยกเวQนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรH จะไดQรับปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต [สท.บ. (สารสนเทศศาสตรบัณฑิต)] และ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH  จะไดQรับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตรH)] 

                 สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร 4  ปw สามารถ

เลือกศึกษาไดQ 2 แผน ดังน้ี  

แผน A) เรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก.น เปÖนเวลา 4 ปw     จะไดQรับปริญญา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

แผน B)  เรียนที่ประเทศจีนเปÖนเวลา 2 ปw ณ Southwest University และเรียนที่ประเทศไทย เปÖนเวลา 

2 ปw ณ มหาวิทยาลัยขอนแก.น จะไดQรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยขอนแก.น 

และปริญญา Bachelor of Arts [Chinese (in the Field of Business Chinese)] จาก Southwest University   

3. แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาตFอ 
บัณฑิตสาขาวิชาต.าง ๆ สามารถเลือกประกอบอาชีพไดQดังน้ี 
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        1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาสเปน  วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  หลักสูตรนี้ไดQออกแบบไวQเพื่อใหQนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปÖนผูQมีทักษะความรูQความสามารถ

ในการใชQภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศสไดQ สามารถประกอบอาชีพไดQทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะใน

ตำแหน.งที่ตQองใชQภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส ในการสื่อสาร ไดQแก. งานสถานทูต งานธุรกิจการบิน การ

โรงแรมและการท.องเท่ียว งานวิเทศสัมพันธH นิติศาสตรHและบริหารธุรกิจ หรืองานวิชาชีพครูและอาจารยH 

                   2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุ{น  และวิชาเอกภาษาจีน  

หลักสูตรนี้ไดQออกแบบไวQเพื่อใหQนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปÖนผูQมีทักษะความรูQความสามารถในการใชQภาษาจีน สามารถ

ประกอบอาชีพไดQทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตำแหน.งที่ตQองใชQภาษาจีนในการสื่อสาร เช.น  เลขานุการ  ล.าม  นัก

แปล มัคคุเทศกH งานดQานบริหารธุรกิจ  งานสถานทูตจีน งานดQานธุรกิจการบิน งานดQานการโรงแรมและการท.องเที่ยว งาน

ดQานวิเทศสัมพันธH  อาจารยHในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพอื่น ๆ ที่ใชQภาษาจีนเปÖนส.วนใหญ. หรือศึกษาต.อในระดับ

บัณฑิตศึกษา  

                    3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     สามารถประกอบอาชีพที่ใชQภาษาอังกฤษใน

การสื่อสาร และติดต.อประสานงาน เช.น งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารยH  ล.าม นักแปล เลขานุการ 

ประชาสัมพันธH  วิเทศสัมพันธH  อาจารยH  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน  งานดQานการโรงแรมและการท.องเท่ียว  และ

อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีใชQภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

            4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH  สามารถประกอบอาชีพเจQา

พนักงานศาลปกครอง พนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  นักวิจัย  นักวิชาการ  เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป  เจQาหนQาที่บริหารงาน

บุคคล  เจQาหนQาที่กระทรวงการต.างประเทศ  เจQาหนQาที่วิเคราะหHนโยบายและแผน  ตำรวจ  เลขานุการ  เจQาหนQาท่ี

ประชาสัมพันธH  นักวิเคราะหHระดับตQน ปลัดอำเภอ และนักปกครอง  เปÖนตQน 

5.   หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (BIS) มุ.งเนQนการสรQางกำลังคนที ่มีสมรรถนะสูงสำหรับ

อุตสาหกรรม New Growth Engine ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามการจัดกลุ.มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) หมวด 

J ขQอมูลข.าวสารและการสื่อสาร โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร.ดิจิทัลคอนเทนตH (Digital Content) การวิเคราะหH

ขQอมูลดิจิทัล เนQนใหQผูQจบหลักสูตรไปทำงานในภาคธุรกิจ/เอกชนทุกระดับ เช.น SME Startup วิสาหกิจชุมชน บริษัท

มหาชนจำกัด รวมถึงการทำอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ตQองใชQความรูQดQานสารสนเทศศาสตรH และทักษะดQานดิจิทัล เช.น 

อาชีพนักสารสนเทศศาสตรH (Information profession) บรรณารักษHยุคใหม. (Cybrarian) นักประชาสัมพันธHเชิงรุก 

นักวิเคราะหHขQอมูล (Data Analyst) นักจัดการเอกสาร/นักจดหมายเหตุ (Records Manager/Archivist) นักจัดการความรูQ 

(Knowledge Manger) นักบริหารงานลูกคQา (AE) Creative Director ตลอดจนอาชีพใหม.ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช.น 

Digital Content Creator Social Media Admin Application Creator Influence Digital Marketer, Stock 

Photographer Search Engine  Optimization Games Caster Reviewer Youtuber, UX Designer, Digital Project 

Manager, Graphic Designer etc.  

                     6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรH  วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และ

วิชาเอกพัฒนาสังคม  ออกแบบเพื่อใหQนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเปÖนผูQมีทักษะความรูQ ความสามารถในการทำงานใน

หลากหลายภาคส.วน ท้ังในหน.วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคHกรพัฒนาเอกชน และองคHการระหว.างประเทศ โดยเนQน

การทำงานเพื่อสังคมที่ใชQหลากหลายทักษะทาง  ดQานสังคมศาสตรH อาทิ งานดQานวิชาการ การสอน อาจารยH ครูผูQช.วย 

นักวิจัย นักวิเคราะหHนโยบายและแผน        นักทรัพยากรมนุษยH นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการแรงงาน 

นักพัฒนาเอกชน ผูQนำการเปล่ียนแปลงภาคประชาสังคม การผลิตส่ือในรูปแบบต.าง ๆ หรือสารคดี ผูQสื่อข.าว เปÖนตQน                    
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                     7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ไดQออกแบบใหQนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  เปÖนผูQ

ที่มีทักษะ ความรูQ ความสามารถในดQานการสื่อสาร การใชQภาษา และวรรณกรรม  โดยสามารถประกอบอาชีพดังน้ี  

ประกอบอาชีพในฐานะผูQเล.าเรื ่อง ไดQแก. นักเขียน คนเขียนบทละคร/ภาพยนตรH นักโฆษณา ประชาสัมพันธH นัก

สื่อสารมวลชนนักเขียนคอลัมนH นักเขียนสารคดี ผูQสื่อข.าว พนักงานฝ{ายขQอมูลและเรียบเรียงขQอมูล      ประกอบอาชีพใน

ฐานะผูQประเมินค.า ไดQแก.   นักวิจารณH กองบรรณาธิการและเจQาหนQาที่สำนักพิมพH  ประกอบอาชีพในฐานะผูQแสดง ไดQแก. 

พิธีกร  ผูQดำเนินรายการ ผูQจัดรายการวิทยุ ผูQประกาศข.าวและนักพากยH  ประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการ ไดQแก.  ครู  

อาจารยH    

                    8.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตQศึกษา  สามารถประกอบอาชีพไดQทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน  อาทิเช.น  นักวิชาการดQานเอเชียตะวันออกเฉียงใตQศึกษา/อาเซียนศึกษา  ผูQช.วยสอน/อาจารยHใน

สถาบันการศึกษา  นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณH บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผูQสื่อข.าว ผูQปฏิบัติงานดQานการท.องเที่ยวและ

สารคดี  มัคคุเทศกH เจQาหนQาที่หน.วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี ่ยวขQองกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตQ กระทรวงการ

ต.างประเทศ สถานทูต/สถานกงสุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตQ การท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย บริษัทท.องเท่ียว สาย

การบิน รวมถึงองคHกรพัฒนาเอกชน 
4.ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
           คณะมนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002      โทร. 

043-204537 หรือโทรมือถือ 089-7152002 

 

คณะวิทยาศาสตร. 
 
1.สาขาวิชาชีววิทยา 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เปÖนหลักสูตรประเภทวิชาการ มุ.งผลิตบัณฑิตใหQมีความรูQและการ

ฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน มีความเปÖนผูQนำและผูQตามท่ีดี ทำงานร.วมกับผูQอื่นไดQ มีความสามารถแกQป_ญหา

และการพัฒนาความรูQในสาขาวิชาชีววิทยา มีวินัย ซื่อสัตยH มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก

วิชาชีพเขQาใจในสถานการณHของโลก และสังคมที่มีความแตกต.างหลายหลายและเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา เปÖน

บัณฑิตท่ีพึงประสงคHของสังคมและตลอดงานป_จจุบัน 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรHบัณฑิต (ชีววิทยา) 

Bachelor of Science (Biology) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาชีววิทยาโดยตรง หรือสาขาท่ีเก่ียวขQองดังน้ี นักวิจัย 

ตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยต.าง ๆ ครู อาจารยH นักวิชาการ เจQาหนQาท่ีตรวจสอบคุณภาพ และนักวิทยาศาสตรHที่

ปฏิบัติงานในหQองปฏิบัติการ ต.าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผูQใหQคำแนะนำการใชQงานและขายเครื่องมือวิทยาศาสตรH วัสดุ

สารเคมี และอุปกรณHของบริษัทหQางรQานต.าง ๆ หรือประกอบอาชีพส.วนตัว 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง  
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จ.ขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-202531 

โทรสาร – 

2.สาขาวิชาเคมี 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ.งผลิตบัณฑิตท่ีมี 

ความรูQความเขQาใจทางดQานเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตHความรูQทางเคมีในการปฏิบัติงานไดQอย.าง

เหมาะสม มีความสามารถในการวิเคราะหHและแกQไขป_ญหาดQวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรH และถ.ายทอดความรูQใหQแก.

ผูQอื่นไดQ  มีความเขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคมท่ีมีความแตกต.างหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยู.ตลอดเวลา 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

Bachelor of Science (Chemistry) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
บัณฑิตท่ีจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สามารถประกอบอาชีพท้ังในภาครัฐ  

ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส.วนตัวไดQ ทั้งในประเทศและต.างประเทศ ในภาครัฐสามารถเปÖนนักวิทยาศาสตรHทำงานใน

หQองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรHของหน.วยงานต.างๆ เช.น กองพิสูจนHหลักฐาน กรมตำรวจ สถาบันวิจัย หรือเปÖนนักวิชาการ 

นักวิจัย หรืออาจารยHในสถาบันการศึกษา ในดQานเอกชนสามารถทำงานในการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในดQาน

การผลิตในอุตสาหกรรมต.างๆ เช.น เครื่องสำอาง ปุ±ยเคมี ผลิตภัณฑHสี เครื่องดื่ม ผงซักฟอก ปูนซีเมนตH กระดาษ พลาสติก 

เคมีภัณฑH เปÖนตQน สามารถประกอบอาชีพส.วนตัว เช.น นักการตลาดเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตรHและสารเคมี เปÖนตQน 

หรือสามารถศึกษาต.อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวขQองไดQ 

 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง   

อ.เมือง จ.ขอนแก.น  40002 

โทรศัพทH 043-009700  ต.อ 42174 - 5 

โทรสาร  043-202373 

3.สาขาวิชาคณิตศาสตร. 
1. หลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรH เปÖนหลักสูตรประเภทวิชาการ เนQน 

การศึกษารายวิชาทางดQานคณิตศาสตรHตั้งแต.ระดับคณิตศาสตรHพื้นฐานที่เปÖนพื้นฐานในการศึกษาศาสตรHอื่นๆ เช.น รายวิชา

ทางแคลคูลัส พีชคณิต ทฤษฎีจำนวน ทฤษฎีความน.าจะเปÖน วิธีการทางตัวเลข การวิเคราะหHจำนวนจริง เปÖนตQน จนถึง

การศึกษารายวิชาทางคณิตศาสตรHขั้นสูงสำหรับผูQเรียนที่ตQองการศึกษาต.อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกทางดQาน

คณิตศาสตรH หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขQองท่ีตQองการความรูQทางคณิตศาสตรHขั้นสูง เช.น เศรษฐศาสตรH วิศวกรรมศาสตรH เปÖนตQน 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรH) 

Bachelor of Science (Mathematics) 
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3. แนวทางประกอบอาชีพ 
ครู / อาจารยH ในสถาบันการศึกษา  นักวิชาการ  นักการศึกษา  นักวิเคราะหH วางแผน วิจัย 

และพัฒนา  นักวิเคราะหHดQานการเงิน  การธนาคาร  และตลาดหลักทรัพยH  นักคณิตศาสตรHประกันภัย 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
ภาควิชาคณิตศาสตรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-202376 

โทรสาร 043-202376 

4.สาขาวิชาคณิตศาสตร.ประยุกต. 
1. หลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรHประยุกตH เปÖนหลักสูตรประเภทวิ 

ชาการ มุ.งผลิตบัณฑิตดQานคณิตศาสตรHประยุกตHที่มีคุณภาพ มีความรูQความสามารถในการคิดวิเคราะหH และประยุกตHใชQ

ทฤษฎี หลักการ หรือกระบวนการทางคณิตศาสตรH ไดQอย.างมีทักษะและเปÖนรูปธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ มีองคHความรูQที่หลากหลาย เนQนการศึกษารายวิชาทางดQานคณิตศาสตรHและ

คณิตศาสตรHประยุกตHท้ังระดับพ้ืนฐานและข้ันสูง เช.น รายวิชาทางแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธH พีชคณิตเชิงเสQน ระเบียบวิธี

เชิงตัวเลข ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรH ทฤษฎีการคณนา คณิตศาสตรHการเงินและการประกันภัย เปÖนตQน หลักสูตรประกอบไป

ดQวยวิชาโท 2 ดQาน คือ ดQานคณิตศาสตรHคณนา และดQานการประกันภัย 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรHประยุกตH) 

Bachelor of Science (Applied Mathematics) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
1. อาจารยH ของสถาบันการศึกษาต.างๆ ท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา 

2. นักวิทยาศาสตรH นักวิจัย นักวิชาการ ในหน.วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน.วยงานของภาคเอกชน 

3. ตำแหน.งงานต.างๆ ที่ตQองอาศัยองคHความรูQในการวิเคราะหHและประเมินผลเชิงตัวเลขและตรรกศาสตรH เช.น 

นักวิเคราะหHระบบ นักวางแผนการผลิต นักคณิตศาสตรHประกันภัย นักการธนาคาร  ตลอดจนการประกอบ

อาชีพอิสระ 

 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
     ภาควิชาคณิตศาสตรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง  

     จ.ขอนแก.น 40002   โทรศัพทH 043-202376  โทรสาร 043-202376 

5.สาขาวิชาฟeสิกส. 
1. หลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟîสิกสH (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ.งผลิตบัณฑิตใหQมีความรูQ

ความสามารถในดQานฟîสิกสH มีทักษะและประสบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน การแกQป_ญหา

และการพัฒนาความรูQในสาขาฟîสิกสH มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เขQาใจใน

สถานการณHของโลกและสังคมที่มีความแตกต.างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา เปÖนบัณฑิตที่พึงประสงคHของ

สังคมและตลาดงานป_จจุบัน  
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เนื้อหาหลักที่จำเปÖนตQองเรียนในหลักสูตรประกอบดQวย ปฏิบัติการฟîสิกสHขั้นกลางและขั้นสูง กลศาสตรHคลาสสิก 

กลศาสตรHควอนตัม ทฤษฎีแม.เหล็กไฟฟzา ฟîสิกสHเชิงอุณหภาพและฟîสิกสHเชิงสถิติ ฟîสิกสHยุคใหม. ฟîสิกสHของการสั่นและคล่ืน 

คณิตศาสตรHสำหรับฟîสิกสH สัมมนา และโครงงาน นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกเฉพาะทางอีกหลากหลายเพื่อเปÖนพื้นฐานใน

งานวิจัยของกลุ.มวิจัยในภาควิชาฟîสิกสH ซึ่งประกอบดQวยกลุ.มวิจัยทางดQาน ดาราศาสตรH วัสดุพลังงานทางเลือก วัสดุนาโน

เทคโนโลยี วัสดุศาสตรHเชิงคำนวณ อิเล็กทรอนิกสHและ NMR   และฟîสิกสHทฤษฎี 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟîสิกสH) 

Bachelor of Science (Physics) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
(1) นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรH สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แห.งชาติ (สวทช.) และศูนยHนาโนเทคโนโลยีแห.งชาติ 

(2) ครู อาจารยH ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย 

(3) เจQาหนQาท่ีฝ{ายประกันคุณภาพของโรงงานผูQประกอบการ 

(4) เจQาหนQาท่ีฝ{ายตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผูQประกอบการ 

(5) เจQาหนQาท่ีฝ{ายวิจัย และฝ{ายขายอุปกรณHวิทยาศาสตรHของบริษัท 

(6) นักพัฒนาโปรแกรม 

(7) เจQาหนQาท่ีของรัฐในหน.วยงานท่ีใชQความรูQทางฟîสิกสH เช.นในหน.วยงาน พิสูจนHหลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา 

สถาบันส.งเสริมการสอนวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักมาตรวิทยา องคHการพิพิธภัณฑH

วิทยาศาสตรHแห.งชาติ 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
อาคาร SC 08 ช้ัน 5 ภาควิชาฟîสิกสH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 

40002  

เวปไซตH: http://physics.sc.kku.ac.th 

Tel: 043 203166 

Fax: 043 202374 

 

     6.สาขาวิชาสถิติ 
1. หลักสูตร 

     วิชาสถิติมีบทบาทอย.างมากในการจัดการขQอมูลเพื ่อใหQไดQสารสนเทศและความรูQใหม. ซึ ่งป_จจุบันมี

ความกQาวหนQาทางวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีอย.างรวดเร็ว ทำใหQขQอมูลมีจำนวนมากข้ึน มีการเช่ือมโยงขQอมูลกันจากหลาย 

ๆ แหล.ง ดังนั้นวิชาสถิติจึงมีความจำเปÖนสำหรับทุกหน.วยงาน/องคHกร ที่ตQองอาศัยขQอมูลในการตัดสินใจ การวางแผนการ

ดำเนินงาน การกำหนดประเด็นยุทธศาสตรHในการบริหารจัดการองคHกร 

หลักสูตรสาขาวิชาสถิติเปÖนหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางสถิติ การประยุกตHใชQสถิติในงานดQานต.าง ๆ เช.น 

ดQานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรH การประกันภัย วิทยาศาสตรHสังคมศาสตรH เปÖนตQน ศึกษาวิธีการวิเคราะหHขQอมูลทางสถิติ 

โดยอาศัยคอมพิวเตอรHและใชQโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เปÖนเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหHขQอมูลขนาดใหญ. นอกจากน้ี 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 103/742

กลับหน้าสารบัญ



                                                                                                                             

 

29 

วิชาสถิติยังจำเปÖนอย.างยิ่งสำหรับการทำงานวิจัย ซึ่งจะสามารถช.วยใหQเกิดองคHความรูQใหม. หรือนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนา

หน.วยงาน และประเทศชาติต.อไป 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรH ไดQเปîดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ ต้ังแต.ปwการศึกษา 2524 ถึง

ป_จจุบัน เปÖนเวลากว.า 40 ปwมาแลQว มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแลQว 5 ครั้ง ป_จจุบันเปÖนหลักสูตรปรับปรุงปw 2560 ซึ่งเปÖน

หลักสูตรท่ีทันสมัยไดQผ.านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลQว 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 

Bachelor of Science (Statistics) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
           ลักษณะงานทางดQานสถิติมีความหลากหลาย เช.น 

1. การสำรวจและเก็บรวมรวมขQอมูลจัดระบบ ตีความ สรุปผล และวิเคราะหHขQอมูล โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ 

2. การทำงานวิจัยทางดQานทฤษฎีคณิตศาสตรH-สถิติ การวางแผนออกแบบการทดลองต.าง ๆ เพ่ือใหQไดQผลการ

ทดลองท่ีถูกตQองแม.นยำย่ิงข้ึน โดยใชQเทคนิคทางดQานสถิติ รวมท้ังงานวิจัยทางดQานการตลาด 

3. การสรQางและพัฒนาระบบฐานขQอมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในเร่ืองต.าง ๆ เช.น การพัฒนากำลังคน 

เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ รวมถึงการเช่ือมโยงเครือข.ายขQอมูลโดยใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) 

4. การวางแผนการควบคุมคุณภาพสินคQา โดยอาศัยหลักการทางสถิติ 

5. การนำความรูQทางสถิติไปประยุกตHใชQกับงานดQานธุรกิจ เช.น การพยากรณHแนวโนQมราคาของหุQนในตลาด

หลักทรัพยH การพยากรณHจำนวนประชากรของประเทศ การคำนวณเบ้ียประกันภัย และเงินสำรองใหQกับ

บริษัทประกันภัย ดังน้ัน ตำแหน.งงานท่ีเปîดรับนักสถิติ ไดQแก. 

Ø สFวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิเคราะหHนโยบายและแผน เจQาหนQาท่ี

วิเคราะหHขQอมูล นักวิเคราะหHงบประมาณ เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป นักวิจัย นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป ครู 

อาจารยH เปÖนตQน 

Ø ภาคเอกชน : นักสถิติ เจQาหนQาที่สถิติ เจQาหนQาที่ควบคุมคุณภาพ นักวางแผน นักวิจัย นักวิจัยตลาด เจQาหนQาท่ี

บริหารความเส่ียง นักวิเคราะหHขQอมูล/สารสนเทศ นักวิเคราะหHและออกแบบระบบ โปรแกรมเมอรH 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
อาคาร Sc.06 ช้ัน 4 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 

40002 

เวปไซตH: http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/index.php 

โทรศัพทH 043-202375 

โทรสาร 043-202375 

     7.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร. 
       1. หลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH เปÖนหลักสูตรที ่จะผลิตบัณฑิตที ่มีความรูQ

ความสามารถทางดQานวิชาการคอมพิวเตอรHทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหQมีทักษะทางดQานวิชาการคอมพิวเตอรH โดยมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดQจริงในการคิดและวิเคราะหHไดQอย.างเปÖนระบบ มีความคิดริเริ่มสรQางสรรคHทางวิชาการ มี
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ความสนใจใฝ{หาความรูQ หมั่นศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรูQไปประยุกตHใชQไดQอย.างเหมาะสม สามารถทำงานร.วมกับ

ผูQอื่นไดQดี มีความรับผิดชอบต.อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH มีวัตถุประสงคHเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

    1. มีความรูQความสามารถในการประกอบวิชาชีพดQานวิชาการคอมพิวเตอรH  

    2. สามารถสรQางระบบงานคอมพิวเตอรHในองคHกรไดQจริง โดยมุ.งเนQนใหQนักศึกษาไดQฝíกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการทางดQานคอมพิวเตอรH ในวิชาสหกิจศึกษา และการฝíกงาน 

    3. มีความคิดริเริ่ม  สรQางสรรคH  และสามารถคQนควQาหาความรูQเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความกQาวหนQาทางวิชาการ 

และการวิจัย ไดQอย.างต.อเน่ือง 

    4. มีความสำนึกในหนQาท่ีรับผิดชอบต.อตนเองและสังคม สามารถทำงานเปÖนกลุ.มไดQอย.างมีประสิทธิภาพ 

  5. มีทัศนคติท่ีดีต.อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

1. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรH) 

Bachelor of Science (Computer Science) 

 

2. แนวทางประกอบอาชีพ 
(1) นักวิชาการคอมพิวเตอรH  

(2) นักวิเคราะหHและออกแบบระบบงาน 

(3) นักเขียนโปรแกรม หรือผูQพัฒนาซอฟตHแวรH 

(4) ผูQดูแลระบบเครือข.ายและเคร่ืองแม.ข.าย 

(5) นักเทคโนโลยีเว็บ 

(6) ผูQบริหารโครงการดQานงานวิศวกรรมซอฟตHแวรH 

(7) นักวิทยาการขQอมูลท่ีสามารถวิเคราะหHขQอมูลขนาดใหญ.มาก 

(8) นักออกแบบส่ือบันเทิงดิจิทัล 

(9) นักทดสอบระบบซอฟตHแวรH 

(10) ผูQดูและระบบฐานขQอมูล 

(11) ผูQตรวจสอบฐานขQอมูลขนาดใหญ. 

(12) ผูQตรวจสอบระบบดิจิตัล 

(13) นักพัฒนาซอฟตHแวรHสำหรับอินเตอรHเนตของสรรพส่ิง 

(14) นักออกแบบการส่ือสารระหว.าง คนและอุปกรณH/ระบบดิจิตัล 

(15) ท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางการพัฒนาและใชQงานเทคโนโลยีความฉลาด 

(16) ท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางการพัฒนาและใชQงานเทคโนโลยี  ดิจิตัล 

(17) เปÖนผูQประกอบการดQานคอมพิวเตอรHหรือเทคโนโลยีดิจิตัล เปÖนตQน 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-362188 โทรศัพทHมือถือ 089-7102651 

โทรสาร - 
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     8.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. หลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปÖนหลักสูตรท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ี 

มีความรูQความสามารถทางดQานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสรQางสรรคHและคิด

วิเคราะหHทางวิชาการ มีความสนใจใฝ{หาความรูQศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรูQไปประยุกตHใชQไดQอย.างเหมาะสม 

สามารถทำงานร.วมกับผูQอื่นไดQดี มีความรับผิดชอบต.อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงคHเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

1. มีความรูQความสามารถในการประกอบวิชาชีพดQานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สามารถประยุกตHงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคHกรไดQจริง 

3. มีความคิดริเริ่ม  สรQางสรรคH  และสามารถคQนควQาหาความรูQเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความกQาวหนQาทางวิชาการอย.าง

ต.อเน่ือง 

4. มีความสำนึกในหนQาท่ีรับผิดชอบต.อตนเองและสังคม สามารถทำงานเปÖนกลุ.มไดQอย.างมีประสิทธิภาพ 

5. มีทัศนคติท่ีดีต.อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

2. ปริญญา   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

Bachelor of Science (Information Technology) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) นักวิเคราะหHและออกแบบระบบงาน 

(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผูQพัฒนาซอฟตHแวรH 

(5) ผูQดูแลระบบเครือข.ายและเคร่ืองแม.ข.าย 

(6) นักพัฒนาเว็บไซตH 

(7) นักวิศวกรรมซอฟตHแวรH 

(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-362188 โทรศัพทHมือถือ 089-7102651 

           โทรสาร – 

          9.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร. 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตรH มุ.งผลิตบัณฑิตใหQมีความรูQความเขQาใจในหลักการทฤษฎี 
และเทคโนโลยี องคHความรูQดQานการรับรูQจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรH และระบบฐานขQอมูลเชิงพื้นที่ ใหQมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ สอดคลQองกับความตQองการของนายจQาง โดยใชQความรูQท้ังภาคทฤษฎี ปฏิบัติ 
นำมาประยุกตHใหQเกิดการพัฒนา หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาอย.างสรQางสรรคH มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตาม
หลักวิชาการ และวิชาชีพ มีภาวะผูQนำในการส.งเสริม ปฏิบัติตนอย.างมีคุณธรรม และจริยธรรม  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรH    มีวัตถุประสงคHเพ่ือผลิตบัณฑิตใหQมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

1) มีความรูQความสามารถในการประกอบวิชาชีพดQานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

2) สามารถประยุกตHงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อแกQป_ญหาและพัฒนาองคHความรูQทางดQานเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 

3) มีความคิดริเริ่ม  สรQางสรรคH  และสามารถคQนควQาหาความรูQเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความกQาวหนQาทางวิชาการ

อย.างต.อเน่ือง  

4) มีความสำนึกในหนQาที่รับผิดชอบต.อตนเองและสังคม และวิชาชีพ สามารถทำงานเปÖนกลุ.มไดQอย.างมี

ประสิทธิภาพ 

5) มีทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีดีต.อวิชาชีพ 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตรH) 

Bachelor of Science (Geo-informatics) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ    
สามารถประกอบอาชีพเปÖนนักภูมิสารสนเทศไดQทั้งหน.วยงานราชการ เอกชน และอิสระ ทางดQานการสำรวจพื้นท่ี 

ภูมิสารสนเทศศาสตรH การวิเคราะหHและออกแบบฐานขQอมูลเชิงพื้นที่ นักวิจัยดQานภูมิสารสนเทศศาสตรH สารสนเทศ 

(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม) นักพัฒนาโปรแกรมดQานภูมิสารสนเทศ อาทิเช.น พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงพ้ืนท่ี พัฒนาการทำแผนท่ีผ.านเวปไซตH พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สถานประกอบการท่ีสามารถประกอบอาชีพไดQมีดังน้ี 

(1) หน.วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคHการมหาชน ไดQแก. กรมอุทยานแห.งชาติ สัตวHป{าและพันธุHพืช กรมป{าไมQ 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา กรมที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการ

เกษตร กรมส.งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมส.งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลQอม กรมทรัพยากรน้ำ   กรมทรัพยากรน้ำ

บาดาล กรมประมง กรมทางหลวง กรมส.งเสริมการปกครองส.วนทQองถิ่น (อบจ. อบต.) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ 

สำนักงานจังหวัด กรมปzองกันบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟzาฝ{ายผลิตแห.งประเทศไทย การไฟฟzาส.วนภูมิภาค การไฟฟzา

นครหลวง การประปา สำนักงานบริหารทรัพยHสิน กรมธนารักษH สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ

องคHการมหาชนอ่ืนๆ ฯลฯ 

(2) หน.วยงานเอกชน ไดQแก. บริษัทที่ปรึกษา ดQานฮารHดแวรH ซอฟทHแวรH ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลQอม ดQาน

วิศวกรรมสำรวจทำแผนที่ แหล.งน้ำ ประเมินพื้นที่ โครงสรQางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม การท.องเที่ยว 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม โรงงานน้ำตาล ฯลฯ 

  (3) อาชีพอิสระ ไดQแก. เจQาของกิจการบริษัททำแผนที่ ฐานขQอมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะหHภาพถ.ายจากดาวเทียม จัด

ทำเวปไซตH การสำรวจรังวัด ฯลฯ 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-362188 โทรศัพทHมือถือ 089-7102651 
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10.สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
1. หลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ.งผลิตบัณฑิตทางดQาน

วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีใหQเปÖนบัณฑิตที่พึงประสงคH มีความคิดสรQางสรรคH และพรQอมที่จะทำงาน โดยโครงสรQางของ

หลักสูตรมีการสอนท่ีเนQนใหQนักศึกษามีความรูQความสามารถท้ังทางดQานทฤษฎี และดQานปฏิบัติอย.างแทQจริง เพ่ือผลิตบัณฑิต

ที่สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวขQองกับการใชQจุลินทรียHในดQานต.าง ๆ ทั้งการผลิตและความปลอดภัยของอาหาร การผลิต

พลังงานทดแทน เช.น เอทธานอล และไบโอดีเซล การผลิตผลิตผลทางการเกษตร แบบเกษตรอินทรียHดQวยการใชQปุ±ยชีวภาพ 

และปุ±ยหมักจากจุลินทรียH การบำบัดสารพิษที่เจือปนในสิ่งแวดลQอม และการบำบัดของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม และ

บQานเรืองที ่ตQองอาศัยกิจกรรมจากจุลินทรียH ตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพที ่เกี ่ยวขQองกับการใชQจุลินทรียH ซ่ึง

กระทรวงวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีไดQประกาศพระราชบัญญัติส.งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 

โดยกำหนดใหQสาขาการเพาะเลี ้ยงจุลินทรียHและการใชQจุลินทรียHที่ก.อใหQเกิดโรค เปÖนสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรHและ

เทคโนโลยีควบคุม ผูQที่จะประกอบวิชาชีพดังกล.าวตQองมีใบอนุญาตท่ีออกใหQโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

Bachelor of Science (Microbiology) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
สาขาจุลชีววิทยา เปÖนส.วนหนึ่งของ สาขาวิชาชีพบังคับ ตาม พรบ. ส.งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

ในสาขาวิชาชีพควบคุม การเพาะเลี้ยงจุลินทรียHและใชQจุลินทรียHที่ก.อใหQเกิดโรค  ที่ตQองมีใบประกอบวิชาชีพ ตาม พรบ.

ดังกล.าว สามารถเปÖนผูQควบคุม ครอบครอง และใชQจุลินทรียHก.อโรค ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตวH นอกจากนี้ยัง

สามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหาร เครื่องดื่ม เกษตร หรือทางดQานสิ่งแวดลQอม ทำงานดQานพิสูจนHหลักฐาน  

งานหQองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหHทางจุลินทรียH งานวิจัยเก่ียวกับจุลินทรียHต.าง ๆ งานราชการทางดQานการเกษตร สาธารณะ

สุข และวิทยาศาสตรH ท่ีเก่ียวขQองกับจุลินทรียH อาจารยHและครูวิทยาศาสตรH 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-202377      โทรสาร 043-202377 

     11.สาขาวิชาชีวเคมี 
1. หลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปÖนหลักสูตรท่ีมุ.งผลิตบัณฑิตใหQ

มีความรูQดQานชีวเคมี และมีความสามารถนำความรูQไปประยุกตHใชQในการศึกษา การวิจัย ในงานที่เกี่ยวขQองกับสิ่งมีชีวิตท้ัง

ปวง มีศักยภาพในการพัฒนางานใหQกQาวหนQาไดQ มีความรูQและสามารถปฏิบัติไดQเปÖนนิจ ในเรื่องศีลธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ อันจะส.งผลต.อการพัฒนาประเทศชาติสืบไป    

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) 

Bachelor of Science (Biochemistry) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
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1. อาจารยHประจำในสถาบันการศึกษา 

2. พนักงาน นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน และหน.วยงานราชการ 

3. ทำธุรกิจส.วนตัวเก่ียวกับการประยุกตHใชQชีวเคมีทางอาหาร การเกษตร ส่ิงแวดลQอม และ  

    อุตสาหกรรม 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-202372 ต.อ 44478-79 

 

     12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร.ส่ิงแวดลOอม 
1. หลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มุ.งผลิต

บัณฑิตใหQมีความรูQความสามารถในดQานการอนุรักษHคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิงแวดลQอม มีทักษะและ

ประสบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน การแกQป_ญหา และการพัฒนาความรูQในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคม

ท่ีมีความแตกต.างหลากหลาย และเปล่ียนแปลงอยู.ตลอดเวลา เปÖนบัณฑิตท่ีพึงประสงคHของสังคม และตลาดงานในป_จจุบัน 
 

2. ปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม) 

Bachelor of Science (Environmentals) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
           วิชาชีพเฉพาะ ดQานวิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม 

1. ราชการ ไดQแก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม กรมควบคุมมลพิษ กรมส.งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลQอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม เทศบาล องคHการบริหารส.วนจังหวัด กรม

โรงงานอุตสาหกรรม เปÖนตQน 

2. เอกชน ไดQแก. นักวิทยาศาสตรH / บริษัทที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดลQอม (EIA) / นักสิ่งแวดลQอม โรงงาน / ผูQ

ควบคุมมลพิษ 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
ภาควิชาวิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอม คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 

40002 

โทรศัพทH 043-342912 

โทรสาร 043-342912 

 

13.สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 
1. หลักสูตร 
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หลักสูตรเนQนบูรณาการความรูQ 3 ศาสตรHเขQาดQวยกัน ไดQแก. สถิติศาสตร. วิทยาการคอมพิวเตอร. และหลักการ
บริหารจัดการ โดยอาศัยความรูQสำคัญทางสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอรH เพื่อจัดการขQอมูล วิเคราะหHขQอมูล และนำเสนอ

ขQอมูลสารสนเทศไดQอย.างเปÖนระบบ โดยคำนึงถึงผูQใชQสารสนเทศ ทั้งในระดับปฏิบัติการและผูQบริหารองคHกร เพื่อนำ

สารสนเทศเหล.าน้ีไปใชQในการวางแผนและตัดสินเร่ืองต.างๆ เพ่ือใหQเกิดมูลค.าสูงสุดต.อองคHกร  

พรQอมกันนี้ทางหลักสูตรไดQเสริมทักษะและประสบการณHการเรียนรูQดQวยการการฝíกปฏิบัติในรายวิชาต.างๆ ไป

ฝíกงานในสถานประกอบการต.างๆ และมีวิชาเลือกสหกิจศึกษา เพ่ือเปîดโอกาสใหQนักศึกษาไดQไปฝíกปฏิบัติงานจริง ในบริษัท

หรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวขQองเปÖนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

นอกจากนี้ยังปลูกฝ_งใหQผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยHต.อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย.างยิ่งการนำเสนอ

ขQอมูลสารสนเทศบนความเปÖนจริง รวมทั้งเขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคมที่มีความแตกต.างหลากหลายและ

เปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา จึงนับไดQว.าเปÖนหลักสูตรที่ตรงกับความตQองการของตลาดที่สุดในยุคของ Thailand 4.0 และ
ยุคของ Big Data  

หลักสูตรไดQเปîดรับนักศึกษาตั้งแต.ปwการศึกษา 2551 ถึงป_จจุบัน เปÖนเวลากว.า 10 ปw และไดQมีการปรับปรุงหลักสูตร

มาอย.างต.อเนื่องรวม 3 ครั้ง โดยระหว.างปwการศึกษาจะมีการปรับปรุงเนื้อหาใหQทันสมัยอย.างต.อเนื่องเช.นกัน ป_จจุบันใชQ

หลักสูตรปรับปรุงปw 2560 ซ่ึงเปÖนหลักสูตรท่ีทันสมัยไดQผ.านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลQว 

2. ปริญญา 
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศสถิติ) หรือ วท.บ. (สารสนเทศสถิติ) 

Bachelor of Science (Statistical Information) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
           สำหรับการประกอบอาชีพน้ัน สามารถประกอบอาชีพไดQหลากหลาย เน่ืองจากทุกองคHกรจำเปÖนตQองใชQสารสนเทศ

ในการบริหารองคHกร ท้ังองคHกรภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตัวอย.างอาชีพมีดังน้ี  

1) นักวิชาการดQานการศึกษา ไดQแก. ครูหรืออาจารยHดQานสถิติหรือสารสนเทศสถิติ  

2) นักวิเคราะห.สารสนเทศ เช.น นักสถิติหรือนักสารสนเทศสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ นักวิเคราะหHนโยบายและแผน 

เจQาหนQาท่ีวิเคราะหHขQอมูล นักวิเคราะหHงบประมาณ เจQาหนQาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

3) นักบริหารจัดการระบบขOอมูลขององคHกร หรือนักวิเคราะหHและออกแบบระบบสารสนเทศ หรือผูQจัดการโครงการ

ระบบสารสนเทศ (Information System Project Manager) เช.น เจQาหนQาท่ีระบบสารสนเทศของหน.วยงานต.างๆ 

หรือนักจัดการระบบสารสนเทศ(MIS) ขององคHกร  

4) นักวิจัยร.วมกับศาสตรHต.างๆ เช.น ดQานการตลาด ดQานทางการแพทยH ดQานส่ิงแวดลQอม ดQานเศรษฐศาสตรH เปÖนตQน  

5) ศึกษาตFอระดับบัณฑิตศึกษาดQานสถิติ ดQานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรH ดQานบริหารจัดการ เปÖนตQน 

6) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวขQองกับการจัดการขQอมูล การสรQางสารสนเทศดQวยสถิติ และการใชQสารสนเทศเพื่อการบริหาร เช.น 

ผูQจัดการท่ัวไปท่ัวไป ผูQช.วยผูQจัดการ การบริหารลูกคQาสัมพันธH เจQาหนQาท่ีบริหารความเส่ียง เปÖนตQน 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.ขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-202375 

โทรสาร 043-202375 

14.สาขาวิชาวัสดุศาสตร.และนาโนเทคโนโลยี 
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1. หลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรHและนาโนเทคโนโลยีเปÖนหลักสูตรที่มุ.งผลิตบัณฑิตที่มีความรูQ 

ความสามารถในการบูรณาการความรูQและทักษะ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหHแกQป_ญหา  ซึ่งสามารถนำไปสู.การ

สรQางนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑHใหม.ที่มีประโยชนHต.อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนสรQางบัณฑิตใหQเปÖนผูQมีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

จุดเด.นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรHและนาโนเทคโนโลยี  คือ มีความเปÖนสหสาขาวิชา 

มุ.งเนQนการสอนและทำโครงงานวิจัยท่ีนำเอาความรูQพ้ืนฐานและองคHความรูQใหม.ท่ีมีความทันสมัยทางดQานวัสดุศาสตรHและนา

โนเทคโนโลยี มาใชQอย.างเปÖนระบบ เรียนรูQการเตรียมวัสดุโดยใชQเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งการใชQ

เครื่องมือวิเคราะหHขั้นสูง  ในหลักสูตรนี้มีวิชาสหกิจศึกษาทางดQานวัสดุศาสตรHและนาโนเทคโนโลยีเปÖนวิชาเลือก เพื่อเปîด

โอกาสใหQนักศึกษาไดQไปฝíกปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน.วยงานสถานประกอบการหรือสถานที่ราชการท่ี

เกี่ยวขQองทางดQานนี้เปÖนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ทำใหQนักศึกษาสามารถเรียนรูQประสบการณHจากการปฏิบัติงานจริง 

และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตQองการมากที่สุด โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชานี้ไดQในภาค

การศึกษาตQนหรือปลายเพ่ือใหQเหมาะสมและสะดวกต.อโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการน้ัน ๆ ดQวย    
 

2. ปริญญา 
           วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตรHและนาโนเทคโนโลยี) 

Bachelor of Science (Materials Science and Nanotechnology) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
1. นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรH สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี

แห.งชาติ (สวทช.) และศูนยHนาโนเทคโนโลยีแห.งชาติ 

2. อาจารยHในมหาวิทยาลัย 

3. ครูในโรงเรียนระดับมัธยม 

4. เจQาหนQาท่ีฝ{ายประกันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม 

5. เจQาหนQาท่ีตรวจสอบคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม 

6. เจQาหนQาท่ีฝ{ายวิจัยและฝ{ายขายอุปกรณHวิทยาศาสตรHของบริษัท 

 

4. ขOอมูลท่ีติดตFอกับคณะ 
อาคาร SC 08 ช้ัน 5 ภาควิชาฟîสิกสH คณะวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก.น 

40002  

เวปไซตH: http://physics.sc.kku.ac.th 

Tel: 043 203166 

Fax: 043 202374 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ขOอมูลหลักสูตร 
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หลักสูตร 
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เปîดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดของ

หลักสูตร ดังน้ี  

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

บริการและการจัดงาน วิชาเอกการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท.องเที่ยว ใชQเวลาในการศึกษา 4 ปw 

โดยรับผูQสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า หรือกำลังศึกษาอยู.ในภาคการศึกษาสุดทQายของ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า 

ปริญญา 
 ผูQสำเร็จการศึกษา ท้ัง 5 สาขาวิชาจะไดQรับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

การไดQรับปริญญาของผูQสำเร็จการศึกษา ไดQปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ 2 ปริญญาสำหรับนักศึกษาที่ไป

ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามความร.วมมือในดQานการเรียนของนักศึกษากับ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส 

และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก หรือสถาบันอื่นที่ลงนามความร.วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก.น เปÖนการจัดการ

เรียนการสอนโดยนักศึกษาตQองศึกษารายวิชาที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก.น เปÖนเวลา 3 ปw และ

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนต.อท่ีมหาวิทยาลัย University of Montpellier ประเทศฝร่ังเศส หรือ University of Colima 

ประเทศเม็กซิโก ท่ีมหาวิทยาลัยไดQทำบันทึกความร.วมมือ (MOU) ร.วมกันเปÖนเวลา 1 ปw เม่ือนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะไดQ

ปริญญา 2 ปริญญา ซ่ึงเปÖนปริญญาในมหาวิทยาลัยขอนแก.นและมหาวิทยาลัยต.างประเทศ 

แนวทางประกอบอาชีพ 
วิชาเอกการเงิน 

1. สำหรับองคHกรธุรกิจ นักการเงิน เจQาหนQาท่ีการเงินประจำองคHกรธุรกิจ 
2. สำหรับธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพยH ทำหนQาที่เกี่ยวขQองกับการใหQคำแนะนำและการปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การจัดการดQานการเงินใหQแก.องคHกร นักวิเคราะหHทางการเงิน นักวิเคราะหHหลักทรัพยH นักการตลาดในบริษัทคQาหลักทรัพยH 

นักการตลาดทางธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพยH ธนาคารพานิชยH  
3. สำหรับบริษัทที่ปรึกษาการเงินรวมถึงลูกคQาส.วนบุคคล เช.น Financial Adviser วิชาชีพการประกันภัยหรือ

บริษัทท่ีปรึกษาการเงิน เปÖนตQน หรือ เปÖนการเตรียมความพรQอมสำหรับศึกษาต.อในระดับบัณฑิตศึกษา 
สำหรับธุรกิจในวิชาชีพการเงินการประกอบวิชาชีพโดยตQองไดQรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวขQองกับ

การบริหารและการจัดการทางการเงินขององคHกร รัฐบาล และบุคคล 

วิชาเอกการตลาด   
1. องคHกรธุรกิจ เช.น พนักงาน ผูQช.วยผูQจัดการ ผูQจัดการ ผูQบริหารฝ{ายการตลาด หรือฝ{ายต.างๆที่อยู.ภายใตQ

การตลาด ไดQแก. ฝ{ายจัดการสินคQาหรือบริการฝ{าย  ประชาสัมพันธH ฝ{ายโฆษณาและส.งเสริมการขาย ฝ{ายขาย ฝ{ายการ

กระจายสินคQา ฝ{ายวิจัยการตลาด ฝ{ายจัดการตราสินคQา หรือแบรนดH รวมท้ังฝ{ายการส่ือสารแบรนดHทั้งสินคQาและองคHกร  

2. องคHกรภาครัฐและวิสาหกิจ เช.น พนักงานหรือเจQาหนQาท่ีภายในองคHกรท่ีเก่ียวขQองกับการตลาด  

3. สถาบันการศึกษา ไดQแก. อาจารยHผูQสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง(ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาและอาจารยHประจำมหาวิทยาลัย 

4. เจQาของธุรกิจหQาง รQาน ตัวแทน หรือนายหนQาทางธุรกิจ รวมถึงเจQาของเจQาของสิทธ์ิ (ธุรกิจเฟรนไชสH) ทั้งคQาส.ง

และคQาปลีก ในลักษณะแบบที่มีหนQารQานและไม.มีหนQารQาน หรือการทำธุรกิจผ.านสื ่อดิจิตอล สื ่อออนไลนH หรือส่ือ

อินเทอรHเน็ต ท้ังในประเทศและต.างประเทศ 
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 วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน 

1. อาชีพท่ีอยู.ในธุรกิจบริการและการจัดงานเช.น ผูQบริหาร  

2. อาชีพท่ีอยู.ในธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท.องเท่ียว เพื่อเปÖน     
    รางวัล 

3. อาชีพท่ีอยู.ในธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเล้ียง เช.น ผูQจัดการรQานอาหาร นัก  
    ออกแบบเมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเล้ียง 

4. อาชีพทางดQานการตลาดการท.องเท่ียวและธุรกิจบริการ 

5. เจQาหนQาท่ีหน.วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขQองกับการวางแผนและพัฒนาท่ีพักแรมธุรกิจ 
               อาหาร ภัตตาคารและงานจัดเล้ียง 

6. พนักงานในธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขQอง เช.น ธุรกิจการบิน ธุรกิจสปา เปÖนตQน 

7. นักวิจัยและนักวิชาการ 

วิชาเอกการจัดการ  

   โอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการจัดการ  จะสามารถนำความรูQที่ไดQ

ไปใชQในการปฏิบัติหนQาที่ดQานการบริหารจัดการฝ{ายต.างๆ ภายในองคHกร การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การ

จัดการเชิงกลยุทธH ขั้นตอนและหลักการตัดสินใจ ตลอดจนรับผิดชอบงานดQานการควบคุมภายในองคHกร การจัดระบบการ

ทำงาน ระบบสินคQาคงคลังตลอดจนงานดQานธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนดังนั้น  แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผูQ

เลือกวิชาเอกการจัดการจึงมีความหลากหลาย  ประกอบดQวย 

1. งานสายธุรกิจ  ไดQแก. การเปÖนผูQประกอบการทำธุรกิจส.วนตัวนักลงทุน  ผูQบริหารองคHกร  พนักงานขององคHกร

เอกชน เช.น พนักงานธนาคาร เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป ผูQจัดการทั่วไปผูQจัดการฝ{ายทรัพยากรมนุษยH ผูQจัดการแผนกการ

จQางงาน ฝ{ายแรงงานสัมพันธH ผูQจัดการฝ{ายแผนและพัฒนาองคHการพนักงานขององคHกรเอกชน  เจQาหนQาที่บริหารงานทั่วไป 

เจQาหนQาที่ฝ{ายบุคคล เจQาหนQาที่ฝ{ายงานบริหารองคHกรธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เจQาหนQาที่ธุรการเลขานุการผูQบริหาร 

เจQาหนQาท่ีผูQรับผิดชอบการกำหนดนโยบายผูQบริหารระดับสูงเจQาหนQาท่ี 

ผูQรับผิดชอบการวางระบบงานของบริษัท เจQาหนQาที่ผูQรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธHและแนวทางการดำเนินงานของ

บริษัท เจQาหนQาท่ีวิเคราะหHแผนและนโยบายเจQาหนQาท่ีวิเคราะหHป_ญหานักวิจัยทางธุรกิจ เจQาหนQาท่ีโลจิสติกสH 

2. งานในกำกับของรัฐ  เช.น พนักงานองคHกรในกำกับของรัฐในตำแหน.งเช.นเดียวกับพนักงานเอกชน 

3. งานสายวิชาการ เช.น นักวิชาการนักวิจัย อาจารยHในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และ

การจัดการเพ่ือเปÖนผูQเช่ียวชาญ  การศึกษาต.อดQานบริหารอาจารยHประจำมหาวิทยาลัยหรือท่ีปรึกษาองคHกรเปÖนตQน 

4. สายงานพัฒนาชุมชน  เช.น ผูQช.วยหรือนักพัฒนาชุมชนดQานการจัดการทQองถิ่น รวมถึงงานสายธุรกิจชุมชน (ท้ัง

หน.วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคHกรอิสระ)   

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทFองเท่ียว 
(1) อาชีพท่ีอยู.ในธุรกิจนำเท่ียว เช.น มัคคุเทศกH ผูQดำเนินการจัดนำเท่ียว เปÖนตQน 
(2) อาชีพท่ีอยู.ในธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท.องเท่ียวเพ่ือเปÖนรางวัล 
(3) อาชีพทางดQานการตลาดการท.องเท่ียวและธุรกิจบริการ 
(4) เจQาหนQาท่ีหน.วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขQองกับการวางแผนและพัฒนาการท.องเท่ียว 
(5) นักวิจัยและนักวิชาการ 
(6) พนักงานในสถานประกอบการดQานการท.องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวขQอง เช.น พนักงานตQอนรับบน

เคร่ืองบิน ผูQประกอบการธุรกิจสปา เปÖนตQน 
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2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
จัดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใชQเวลาในการศึกษา 4 ปw โดยรับผูQสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท.า หรือกำลังศึกษาอยู.ในภาคการศึกษาสุดทQายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.า 

ปริญญา 
 ผูQสำเร็จการศึกษา จะไดQรับปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

แนวทางประกอบอาชีพ 
 เมื่อสำเร็จการศึกษาแลQว บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดQทั้งในภาครัฐและเอกชน เช.น พนักงานบัญชี ผูQจัดการ

ฝ{ายการบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถประกอบวิชาชีพทางดQานบัญชีโดยตรง   โดยการสอบขอ

ใบอนุญาตเปÖนผูQสอบบัญชีรับอนุญาต   ผูQสอบบัญชีภาษีอากร  ผูQตรวจสอบภายในกิจการ ท่ีปรึกษาทางดQาน  
 
 
 

ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
 สนใจสอบถามรายละเอียดไดQท่ีงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพทHหมายเลข 0-4320-

2401, 0-4320-2342, 0-4320-2344 ต.อ 48008, 48009, 48011, 48012 โทรศัพทHมือถือ หมายเลข 08-9711-1619  

ขQอมูลเพ่ิมเติม http://kkbs.kku.ac.th /Facebook.com/kkbskku 

 

คณะเศรษฐศาสตร. 
ขOอมูลหลักสูตร 

1. หลักสูตร 
ภาษาไทย  :  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program 

2. ปริญญา 
ภาษาไทย    ช่ือเต็ม  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

   ช่ือย.อ ศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Bachelor of Economics 

   ช่ือย.อ  B.Econ. 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
3.1 งานสายธุรกิจเช.น เจQาของธุรกิจ นักลงทุน ผูQบริหารองคHกร พนักงานขององคHกรเอกชน      เช.น 

พนักงานธนาคาร เจQาหนQาที่วิเคราะหHโครงการ นักวางแผนทางดQานการเงิน การธนาคาร นักวางแผนกล

ยุทธH  
3.2 งานในกำกับของรัฐ เช.น พนักงานขององคHกรภาครัฐ หรือนักพัฒนาองคHกร 
3.3 งานสายวิชาการ เช.น อาจารยHในสถาบันการศึกษา นักวิจัยทางเศรษฐศาสตรHและธุรกิจ หรือที่ปรึกษา

องคHกรต.าง ๆ หรือศึกษาต.อในระดับระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 

คณะเศรษฐศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002 
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โทรศัพทH 0-4320-2267  โทรสาร 0-4320-2453  

E-mail : econ.kku@gmail.ac.th 

Website : https://econ.kku.a.th 

Facebook : EconKKUOfficial  

 

ขOอมูลหลักสูตร 
1. หลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program (International Program) 

2. ปริญญา 
ภาษาไทย    ช่ือเต็ม  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

   ช่ือย.อ ศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Bachelor of Economics 

   ช่ือย.อ  B.Econ. 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
3.1 งานสายธุรกิจ เช.น เจQาของธุรกิจ นักลงทุน ผูQบริหารองคHกร พนักงานขององคHกรเอกชน เช.น พนักงาน

ธนาคาร เจQาหนQาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

3.2 งานในกำกับของรัฐ เช.น พนักงานขององคHกรภาครัฐ   

3.3  งานสายวิชาการ เช.น นักวิชาการ นักวางแผนนโยบาย นักวิเคราะหHที่ใชQความรูQดQานเศรษฐศาสตรH

ประยุกตH ขQอมูลเพื่อการตัดสินใจ อาจารยHในสถาบันการศึกษา นักวิเคราะหHวิจัยทางเศรษฐกิจ 

ธุรกิจ หรือ ท่ีปรึกษาองคHกรต.างๆ 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
คณะเศรษฐศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 0-4320-2267  โทรสาร 0-4320-2453  

E-mail : econ.kku@gmail.ac.th 

Website : https://econ.kku.a.th 

Facebook : EconKKUOfficial  

 

คุณสมบัติเฉพาะในการรับเขOาศึกษา 
1. ใหQเปÖนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก.น ว.าดQวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดท่ี 2 

หรือเปÖนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก.นท่ีปรับปรุงใหม. หรือ 

2. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท.าตามระบบการศึกษาของต.างประเทศ 

และไดQรับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย 
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3. สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต.างประเทศหรือตามระบบการศึกษาของต.างประเทศและเปÖน

ประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม.ไดQรับรองตQองดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจาก

กระทรวงศึกษาธิการเท.าน้ัน 

4. กรณีรับตรงโดยคณะเศรษฐศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ใหQมีผล TOEFL iBT ไม.นQอยกว.า 64 คะแนน

หรือผล TOEIC ไม.นQอยกว.า 600 คะแนน หรือผล IELTS เท.ากับ 5.0 หรือผล SAT เท.ากับ 1,000 

คะแนน หรือผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอื ่นๆ ที ่เทียบเท.า หรือผ.านเกณฑHการสอบ

ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก.น  

5. กรณีท่ีคุณสมบัติไม.เปÖนไปตามขQอ 4 ใหQอยู.ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6.  
 

คณะศิลปกรรมศาสตร. 
 

1. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป≥ 

Bachelor of  Fine and Applied Arts Program in Visual Arts  

2. ปริญญา    
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป≥) 

ศป.บ. (ทัศนศิลป≥) 

Bachelor of  Fine and Applied Arts (Visual Arts) 

B.F.A. (Visual Arts) 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
1)  ศิลปîนอิสระ 

2)  บุคลากรทางการสอนดQานศิลปะในสถาบันการศึกษาต.างๆ 

3)  ธุรกิจส.วนตัว 

4)  พนักงานบริษัท 

5)  รับจQางอิสระ 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
    งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 

40002 โทรศัพทH 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอียดไดQที่  

http://fa.kku.ac.th 

 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป≥ 

       Bachelor of  Fine and Applied Arts  Program in  Visual  Communication Design 

2. ปริญญา    
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป≥) 

ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป≥) 

Bachelor of  Fine and Applied Arts (Visual Communication Design) 

B.F.A. (Visual Communication Design) 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
  เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพส.วนตัว  นักออกแบบ นักวิชาการดQานการออกแบบนิเทศศิลป≥ นักวิจัย

วัฒนธรรมการออกแบบ นักออกแบบกราฟîก นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบมัลติมีเดีย(งานอินเตอรHแอคทีฟ) นัก

ออกแบบบรรจุภัณฑHและนิทรรศการ  นักออกแบบเว็บไซตH  นักเขียนภาพประกอบ  ครูดQานการออกแบบ ช.างภาพ  ผูQ

กำกับภาพยนตรHนักเขียนการHตูนเคลื่อนไหว ประกอบธุรกิจดQานภาพยนตรHและโทรทัศนH  ธุรกิจทางดQานศิลปะและการ

ออกแบบ ทำงานในหน.วยงานของรัฐและเอกชนไดQ และสามารถศึกษาต.อระดับปริญญาโทท้ังในและต.างประเทศไดQ  

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
    งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 

40002 โทรศัพทH 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอียดไดQที่  

http://fa.kku.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะในการรับเขOาศึกษา 
    เปÖนผูQมีความรูQความสามารถและทักษะการปฏิบัติดQานการออกแบบ และมีประสบการณHการทำงานดQานการ

ออกแบบ ตQองไม.ตาบอดสี มีทักษะดQานการสื่อสารดีเปÖนพิเศษ ผูQมีคุณสมบัตินอกจากนี้ใหQอยู.ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  (ถQามี) 

 

1. หลักสูตร 
หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป≥ 

      Bachelor of  Music 

2. ปริญญา    
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต   

ดศ.บ. 

Bachelor of Music   

B.Mus.  

3.  วิชาเอก      
วิชาเอกดนตรีไทย  

วิชาเอกดนตรีตะวันตก  

วิชาเอกดนตรีพ้ืนเมือง 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 
1) ศิลปîนนักดนตรี 

2) นักวิชาการดQานดนตรี   

3) นักวิจัยวัฒนธรรมดนตรี      
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4) ผูQประกอบการธุรกิจดนตรี   

5) ครูดนตรี 
 

5. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
           งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก.น 40002 โทรศัพทH 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอียดไดQท่ี  

http://fa.kku.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพาะในการรับเขOาศึกษา 
   เปÖนผูQที่ความรูQ ความสามารถ และมีประสบการณHทางดQานดนตรี  
 

 

1. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง                  

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts 
 

2. ปริญญา    
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)  

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 

Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts) 

B.F.A. (Performing Arts) 

3.  วิชาเอก      
วิชาเอกนาฎยศิลป≥อีสาน 

วิชาเอกการละคร 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 
1) นักแสดง ศิลปîนดQานนาฏศิลป≥ ศิลปîนดQานศิลปะการละคร 

2) ผูQกำกับการแสดง ผูQสอนการแสดง ผูQกำกับเวที ผูQออกแบบท.ารำ ผูQออกแบบเพ่ือการแสดง 

3) ผูQประกอบการธุรกิจ นักบริหารทางดQานศิลปะการแสดง  

4) นักวิชาการ ครู อาจารยH นักวิจัย นักพัฒนาสังคมทางดQานศิลปะการแสดง 

5. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
    งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตรH  มหาวิทยาลัยขอนแก.น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 

40002 โทรศัพทH 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอ ียดไดQท่ี  

http://fa.kku.ac.th 

 
 

คณะนิติศาสตร. 
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ขOอมูลหลักสูตร 
 จำนวนหน.วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไม.นQอยกว.า 137 หน.วยกิต  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปw)   
๑. หลักสูตร  
 ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย:        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตรH 

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Laws Program in Law  
๒. ปริญญา 
 ช่ือปริญญาและสาขา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):     นิติศาสตรบัณฑิต  

ช่ือย.อ  (ภาษาไทย):        น.บ. (นิติศาสตรH)  

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Laws (Law) 

ช่ือย.อ  (ภาษาอังกฤษ):    LL.B. (Law) 
๓. แนวทางประกอบอาชีพ 
 แนวทางประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสามารถทำงานดQานกฎหมายและท่ีเก่ียวขQองไดQทั้งหน.วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือการประกอบ

วิชาชีพทางกฎหมาย  

ภาครัฐ 
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  

 - นิติกรประจำส.วนราชการหรือหน.วยงานของรัฐ  

 - ขQาราชการอัยการ  

 - ขQาราชการตุลาการ 

 - ท่ีปรึกษากฎหมายหรือนักกฎหมายประจำส.วนราชการ 

 - ฯลฯ  

หน.วยงานกระบวนการยุติธรรม  

 - นิติกรประจำหน.วยงาน 

 - ขQาราชการตำรวจ  

 - เจQาพนักงานบังคับคดี  

 - เจQาพนักงานพิทักษHทรัพยH  

 - เจQาพนักงานคดีปกครอง  

 - นายทหารพระธรรมนูญ  

 - ฯลฯ 

เจQาพนักงานปกครอง เจQาพนักงานส.วนทQองถ่ิน ฯลฯ 

ภาคเอกชน  
การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช.น ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย เปÖนตQน  

 งานดQานกฎหมายในภาคเอกชน  
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 การศึกษาตFอ สามารถเขQาศึกษาต.อระดับสูงทั้งในประเทศและต.างประเทศ เช.น ประกาศนียบัตร ปริญญาโท 

ฯลฯ และ/หรือ เขQาศึกษาต.อในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช.น สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห.ง            เนติ

บัณฑิตยสภา หรือ สำนักอบรมวิชาว.าความ เปÖนตQน 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
 ที่ตั้ง 123 คณะนิติศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 

40002 โทรศัพทHหมายเลขติดต.อ 043 009 700 ต.อ 42324 , 043 203 588  ต.อ 16 หรือ 095 649 4034 เว็บไซดH 

Website : http://law.kku.ac.th , Facebook : คณะนิติศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

คุณสมบัติในการรับเขOาศึกษา 
              1)  นักศึกษาภาคปกติใหQเปÖนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก.น ว.าดQวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

หมวดท่ี 2 หรือเปÖนไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม. 

    2) รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต.างประเทศท่ีสามารถใชQภาษาไทยไดQเปÖนอย.างดี 

               3) นักศึกษาภาคบัณฑิต ใหQเปÖนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 

อ่ืนๆ 
           อัตราคFาธรรมเนียมการศึกษา 
  ภาคปกติ ค.าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ.ายภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

  ภาคบัณฑิต ค.าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ.ายภาคการศึกษาละ 23,000 บาท  

 

วิทยาลัยการปกครองทOองถิ่น 
 

1. หลักสูตร 
 ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง 

 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program in Fiscal Management 

2. ปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง) 

   ช่ือย.อ (ภาษาไทย):  รป.บ. (การจัดการการคลัง) 

 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):     Bachelor of  Public  Administration Program (Fiscal  

    Management) 

 ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ):    B.P.A. (Fiscal Management) 

 แนวทางประกอบอาชีพ 
  บัณฑิตสามารถทำงานไดQหลายแขนงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณH กลุ.มวิสาหกิจชุมชน และองคHกร

ปกครองส.วนทQองถิ่น  ในตำแหน.งงานดังนี้ 1) อาจารยH 2) นักวิชาการดQานการคลัง 3) นักบริหารงานคลังและบัญชี 4) 

เจQาหนQาที่พัสดุ 5) เจQาหนQาที่การเงิน    6) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 7) ผูQตรวจสอบกิจการสหกรณH 8) ผูQจัดการสหกรณH 

9) ผูQบริหารส.วนการคลัง 10) พนักงานธนาคาร     11) เจQาหนQาที่บริษัทอสังหาริมทรัพยH 12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13) 
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พนักงานบริษัทดQานการเงิน 14) ผูQบริหารองคHกรทQองถิ่น 15) ผูQบริหารในองคHกรพัฒนาเอกชน องคHกรระหว.างประเทศ 16) 

ประกอบธุรกิจอิสระ 

ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
วิทยาลัยการปกครองทQองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

123 มหาวิทยาลัยขอนแก.น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-203124 

โทรสาร 043-203875 

1. หลักสูตร 
 ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสรQางพ้ืนฐาน 

 ภาษาอังกฤษ: Bachelor  of  Technology  Program in City and Infrastructure  

                      Management 

2. ปริญญา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการเมืองและโครงสรQางพ้ืนฐาน)     

ช่ือย.อ (ภาษาไทย):   ทล.บ. (การจัดการเมืองและโครงสรQางพ้ืนฐาน) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor  of  Technology (City and Infrastructure Management) 

ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ):   B.Tech. (City and Infrastructure Management) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของศิษยHเก.าท่ีผ.านมา บัณฑิตหลักสูตรน้ีสามารถทำงานไดQหลายแขนงท้ังภาครัฐ 

อันประกอบดQวย ภาคราชการและองคHกรปกครองส.วนทQองถ่ิน และภาคเอกชน ไดQแก.      1) เจQาหนQาท่ีผังเมือง 2) นัก

บริหารงานช.างและผังเมือง 3) นักวิเคราะหHและออกแบบระบบงาน 4) เจQาหนQาท่ีพัสดุ 5) ผูQจัดการโครงการ 6) ประกอบ

อาชีพรับเหมาก.อสรQาง  7) ประกอบธุรกิจส.วนตัว 

 

 

 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
วิทยาลัยการปกครองทQองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

123 มหาวิทยาลัยขอนแก.น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-203124 

โทรสาร 043-203875 

 

1. หลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองทQองถ่ิน 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program in Local Governance  

2. ปริญญา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):           รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการปกครองทQองถ่ิน)    

ช่ือย.อ (ภาษาไทย):              รป.บ. (การจัดการปกครองทQองถ่ิน) 
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ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):     Bachelor of Public Administration (Local Governance) 

ช่ือย.อ (ภาษาอังกฤษ):      B.P.A. (Local Governance)) 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
บัณฑิตสามารถทำงานไดQหลายแขนง ไม.ว.าจะเปÖนภาครัฐ อันประกอบดQวยส.วนราชการและองคHกรปกครองส.วน

ทQองถ่ิน ภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และภาคอ่ืน ๆ ไดQแก. 1) ปลัดในองคHกรปกครองส.วนทQองถ่ินหรือราชการส.วนภูมิภาค 

(พนักงานปกครอง) 2) ขQาราชการตำรวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับทQองถิ่นและระดับชาติ 4) นักบริหารงานทQองถิ่น 5) 

นักวิเคราะหHนโยบายและแผน 6) นักบริหารทรัพยากรมนุษยH 7) เจQาหนQาที่ฝ{ายพัฒนากลยุทธH 8) เจQาหนQาที่ฝ{ายลูกคQา

สัมพันธH  9) เจQาหนQาท่ีดQานความรับผิดชอบต.อสังคม 10) เจQาหนQาท่ีประสานงานท่ัวไป 11) นักวิชาการ 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
วิทยาลัยการปกครองทQองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

123 มหาวิทยาลัยขอนแก.น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก.น จังหวัดขอนแก.น 40002 

โทรศัพทH 043-203124 

โทรสาร 043-203875 

 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 
1. หลักสูตร: บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  Bachelor of Business Administration Program 

(International Program) 
2. ปริญญา: Bachelor of Business Administration B.B.A. 

           วิชาเอก 
1. สาขาวิชาธุรกิจสากล (Global Business) 
1. สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) 
3. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship) 

     3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. ธุรกิจสากล (Global Business) 

Graduates can work as entrepreneurs, business directors, employees of international 
organizations involving business, finance, marketing, and management. 
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการเงินการตลาดและการจัดการ 

 2. การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) 
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่น ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด ทำงาน
ธนาคาร บริการลูกค้า และองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ 

3. การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship) 
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก Startuppers ผู้ก่อต้ังหรือได้รับการว่าจ้าง
ในช่วงต้นของการลงทุนระหว่างประเทศ คู่ค้าท่ีมีศักยภาพหรือซ้ือกิจการระหว่างประเทศ และท่ีปรึกษา 
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Graduates can work as small business owners Startuppers, Founders of or early hires in 
international ventures, Potential partners or acquires of international ventures, and 
Consultants 

 
1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

     Bachelor of Arts Program in International Affairs International Program 
2. ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ศศ.บ.) 

Bachelor of Arts (International Affairs) International Program (B.A.) 
3. แนวทางการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหาภาพยุโรป องค์กรไม่แสวงผล
กำไร สถานทูต หรือเก่ียวกับด้านการบริหาทรัพยากรบุคคล 
Graduates can work for public or international organizations such as United Nations 
(UN) or European Union (EU), NGOs, embassies, and in human resources 

 
 
     1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) 

     Bachelor of Arts Tourism Management  International Program 
      2.ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว (ศศ.บ.) 

     Bachelor of Arts (Tourism Management)  International Program (B.A.) 
      3.แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นไกด์นำเท่ียว พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน พนักงานโรงแรม หรือ
ผู้จัดการบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าท่ีในแผนกการท่องเท่ียวสาธารณะ 
Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers, tour 
agency representatives, and officers in the public tourism department. 

1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
     Bachelor of Arts Program in Communication Arts (International Program) 
2. ปริญญา:  ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
 Bachelor of Arts (Communication Arts) International Program (B.A.) 
3.แนวทางการประกอบอาชีพ 
 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านมัลติมีเดียและส่ือมวลชนท่ีเก่ียวกับธุรกิจการประชาสัมพันธ์การ

สร้างโฆษณา การออกแบบส่ือและการเป็นกรรมการ 
Graduates can work in multimedia and mass media-related businesses, public relations, 
advertisement creation, media design, and as directors. 

อัตราคFาธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตร ผูOมีสัญชาติไทย ผูOมีสัญชาติอื่น คFาขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหมF 

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 40,000 บาท* 50,000 บาท* 10,000 บาท 
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      -  สาขาวิชาการระหว.างประเทศ 

        (International Affairs) 

      -  สาขาวิชาการจัดการการท.องเที่ยว  

        (Tourism Management) 

     -  สาขาวิชานิเทศศาสตรH  

        (Communication Arts) 

(ชำระแรกเขQา

เพียงครั้งเดียว) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
      - สาขาวิชาการเป~นผูOประกอบการระหวFางประเทศ 
         (Internatoinal Entrepeuneuship) 

      -  สาขาวิชาธุรกิจสากล 

         (Global Business) 

      -  สาขาวิชาการตลาดระหว.างประเทศ   

         (International Marketing) 

หมายเหตุ *    ค.าธรรมเนียมดังกล.าว ไม.รวมค.าหนังสือ และค.าทัศนศึกษาของสาขาวิชา การจัดการการท.องเที่ยว ทั้งนี้ไม.

สามารถขอคืนเงินไม.ว.ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

** วิทยาลัยนานาชาติมีค.าสมัครสอบ 1,500 บาท  

 

วิทยาเขตหนองคาย  
 

ต้ังอยู.เลขท่ี 112 หมู. 7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ. หนองคาย 43000 หมายเลขโทรศัพทH 0-

4241-5600 โทรสาร 0-4241-5699 อยู.ห.างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร ผ.านถนนมิตรภาพสาย อุดร – หนองคาย  หน.วยท่ี

รับเขQาศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตหนองคาย โทรศัพทH 0-4241-5600, 0-4241-

5640  เปîดสอนท้ังส้ิน  4 คณะ  ดังน้ี 

คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ 

1. หลักสูตร  
 เนQนใหQความรูQเก่ียวกับการจัดการนำเขQา และการส.งออกสินคQา การขนส.งสินคQาระหว.างประเทศ การจัดการธุรกิจ

ระหว.างประเทศ รวมท้ังการคQาระหว.างประเทศ 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิชาเอการเงินธุรกิจ 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถเปÖนผูQประกอบการธุรกิจส.งออกและนำเขQา ทำงานบริษัทหรือหน.วยงานราชการท่ีเก่ียวขQองกับการคQาระหว.าง

ประเทศ, การนำเขQาและส.งออก รวมท้ังสถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชยH  ธนาคารเพ่ือการนำเขQาและส.งออก 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://nbs.kku.ac.th/ 

 
หลักสูตรการทFองเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ 
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1. หลักสูตร  
 เนQนใหQความรูQและความชำนาญดQานการทำงานในธุรกิจจัดนำเท่ียว โดยเฉพาะอย.างย่ิงวิชาชีพมัคคุเทศกH และ

ความสามารถดQานการส่ือสารภาษาต.างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ.มประเทศอินโดจีน เช.น ภาษาจีน 

ภาษาเวียดนาม เปÖนตQน 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการท.องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถประกอบอาชีพไดQทั้งในองคHกรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเปÖนเจQาของกิจการในธุรกิจจัดนำเท่ียว 

มัคคุเทศกH  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://nbs.kku.ac.th/ 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหวFางประเทศ 
1. หลักสูตร  
 ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจระหว.างประเทศ ท้ังในส.วนของการบริหารจัดการธุรกิจโดยพ้ืนฐานและใน

ส.วนของการบริหารจัดการธุรกิจระหว.างประเทศ การเงินระหว.างประเทศ การตลาดระหว.างประเทศ การขนส.ง การนำเขQา

ส.งออก กฎหมายระหว.างประเทศ วัฒนธรรมขQามชาติ รวมท้ังส.งเสริมใหQผูQศึกษามีความรูQความสามารถทางดQานภาษาท่ี 3 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิชาเอกธุรกิจระหว.างประเทศ 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถประกอบอาชีพเปÖนนักธุรกิจระหว.างประเทศ เจQาหนQาท่ีตัวแทนนำเขQาและส.งออกสินคQาระหว.างประเทศ 

ผูQแทนรับขนส.งสินคQาท้ังภายในประเทศและระหว.างประเทศ เจQาหนQาท่ีศุลกากร พนักงานธนาคารพาณิชยH ธนาคารเพ่ือการ

ส.งออกและนำเขQาแห.งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) ตลอดจนสามารถ

ปฏิบัติงานในหน.วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนไดQ 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://nbs.kku.ac.th/ 

 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1. หลักสูตร  
  เปÖนหลักสูตรท่ีมุ.งเนQนใหQบัณฑิตเปÖนผูQที่มีความรูQความสามารถทางการบัญชี คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยH 

และความรับผิดชอบต.อสังคม มีความพรQอมท่ีจะปฏิบัติงานท้ังในหน.วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล และการประกอบ

วิชาชีพอิสระ รวมท้ังเปÖนผูQประกอบธุรกิจท่ีดีต.อไป 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาบัญชี 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถเปÖนเจQาหนQาท่ีการเงินบัญชีบริษัท นักบัญชีรัฐบาล ผูQสอบบัญชีรับอนุญาต เจQาหนQาท่ีตรวจสอบภายในบริษัท 

เจQาหนQาท่ีธนาคาร ท่ีปรึกษาระบบบัญชี ท่ีปรึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผูQรับจQางทำบัญชีอิสระ วิชาชีพอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขQองกับการเงินและบัญชีเจQาของธุรกิจส.วนตัว 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
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        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://nbs.kku.ac.th/ 

 

คณะสังคมศาสตร.บูรณาการ 
หลักสูตรนิติศาสตร. 
1. หลักสูตร  
 เนQนใหQเปÖนผูQมีความรูQความสามารถในดQานกฎหมายที ่มีคุณธรรมพรQอมสำนึกถึงบุญแผ.นดิน มีทักษะและ

ประสบการณH การเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ พรQอมสำหรับการทำงาน การแกQป_ญหาและการพัฒนาความรูQในสาขาวิชาชีพ

กฎหมาย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตาม หลักวิชาชีพเขQาใจในสถานการณHของโลกและสังคมที ่มีความแตกต.าง

หลากหลายและ เปล่ียนแปลงอยู.ตลอดเวลา 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตรH 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถศึกษาต.อในระดับเนติบัณฑิต เพื่อเปÖนแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผูQพิพากษา ตำรวจ ทนายความ

หรือนิติกรไดQ ทำงานไดQทั้งในภาครัฐและเอกชน 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://isc.kku.ac.th/th/ 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร. 
1. หลักสูตร  
 เนQนใหQมีความรูQความสามารถในดQานบริหารจัดการ มีทักษะและประสบการณHการเรียนรูQและการฝíกปฏิบัติ อย.าง

มืออาชีพ พรQอมสำหรับการ ทำงาน การแกQไขป_ญหาและการพัฒนาความรูQในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรH 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถประกอบอาชีพท้ังการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษยH นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหาร

การพัฒนาการคลังและการงบประมาณ ตลอดจนปรากฎการณHสำคัญๆ ทางการบริหารการพัฒนาภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

องคHกรมหาชน องคHกรภาคเอกชน องคHกรอิสระ และองคHการไม.แสวงหากำไรและการบริหารงานทQองถ่ิน 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://isc.kku.ac.th/th/ 

 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร. ธุรกิจและการจัดการ 
1. หลักสูตร  
 เนQนใหQ เปÖนผูQที่มีความรูQและความสามารถทางดQานวิชาการเศรษฐศาสตรHสามารถ นำทฤษฎีและ ประยุกตH

วิเคราะหHและแกQไขป_ญหาในสถานการณHต.างๆ ไดQอย.างเหมาะสมและถูกตQอง เพื่อใหQบัณฑิตเปÖนผูQที่มีศักยภาพ เสริมสรQาง

ความเปÖนผูQนำและการเปÖนผูQประกอบการท่ีมี ความรูQทางเศรษฐศาสตรH คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางป_ญญา ทักษะในการ

คิดวิเคราะหH การส่ือสาร และเทคโนโลยี 

2. ปริญญา  
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       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรHธุรกิจและการจัดการ 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถประกอบอาชีพทั้งในส.วนของภาครัฐและเอกชน ในดQาน การวางแผน การวิเคราะหHนโยบาย นักการตลาด 

นักการธนาคาร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส.วนตัว 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://isc.kku.ac.th/th/ 

 

คณะวิทยาศาสตร.ประยุกต.และวิศวกรรมศาสตร. 
หลักสูตรวิทยาศาสตร.การกีฬาและการออกกำลังกาย 
1. หลักสูตร  
 เปÖนการมุ.งศึกษาและพัฒนาคนใหQมีคุณภาพและศักยภาพทางดQานร.างกาย จิตใจ สติป_ญญา อารมณH สังคม มุ.ง

สรQางสรรคHสังคมไทยใหQเขQมแข็งมีระเบียบวินัย มีความเอ้ืออาทร สมานฉันทH ภายใตQยุทธศาสตรH การพัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐาน 

การพัฒนากีฬาเพ่ือมวลชน การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปÖนเลิศ การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ การพัฒนาวิทยาศาสตรH

และเทคโนโลยีการกีฬา  

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรHการกีฬาและการออกกำลัง

กาย 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถประกอบอาชีพท่ีตQองการผูQเช่ียวชาญ เช.น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตรHการกีฬา 

โคQช นักวิชาการดQานสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา  ผูQแนะนำการออกกำลังกายในฟîตเนส ครู อาจารยH ทำธุรกิจดQานสุขภาพ 

เช.น ฟîตเนส สปา เปÖนตQน 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/ 

 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร.และสารสนเทศ 
1. หลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรHและสารสนเทศ เนQนการศึกษาเกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรมในภาษาต.างๆ การพัฒนา และจัดการซอฟแวรH การประยุกตHคอมพิวเตอรHในธุรกิจ การเชื่อมต.อเครือข.าย

คอมพิวเตอรH รวมถึงการฝíกงานดQานคอมพิวเตอรH  

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรHและสารสนเทศ 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
      สามารถนำไปประกอบอาชีพ ในดQานการพัฒนาซอฟแวรH ในหน.วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะหHออกแบบระบบ

สารสนเทศ เว็บโปรแกรมเมอรH นักวางระบบเครือข.าย ผูQดูแลระบบ เว็บดีไซนHเนอรH รวมถึงงานดQานอื่นๆ เกี ่ยวกับ

คอมพิวเตอรH 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตร.การประมง 
1. หลักสูตร  
 เนQนใหQนักศึกษามีความรูQพื้นฐานและทักษะทางการประมง โดยมีการนำเทคโนโลยี เขQาไปใชQในดQานต.างๆ เช.น การ

เพาะขยายพันธุHสัตวHน้ำ การเล้ียงสัตวHน้ำ อาหารสัตวHน้ำ เปÖนตQน  

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรHการประมง 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
      สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการในหน.วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถศึกษาต.อในระดับสูงขึ้นไดQทั้งใน

ประเทศและต.างประเทศ 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/ 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 
1. หลักสูตร  
 เนQนใหQความรูQเกี่ยวกับการใชQวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีเพื่อศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการแปรรูปผลิตผล

เกษตรเปÖนผลิตภัณฑHทางการเกษตร อันประกอบไปดQวย ผลิตภัณฑHอาหาร (ผลิตภัณฑHจากผัก ผลไมQ ธัญชาติ เน้ือสัตวH และ

ขนมอบ) และ ผลิตภัณฑHที่มิใช.อาหาร (ยางพารา กระดาษ พลังงานทดแทน) นอกจากนั้นยังเนQนใหQมีความรูQเกี่ยวกับการ

ดำเนินธุรกิจและการจัดการอันเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมเกษตร  

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถประกอบอาชีพในหน.วยงานท่ีประกอบกิจการดQานอุตสาหกรรมเกษตรท้ังภาครัฐและเอกชนในดQานต.างๆ เช.น 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑH  การผลิต การวิเคราะหHและประเมิน การควบคุมและประกันคุณภาพ  และการจัดการ 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร.ส่ิงแวดลOอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. หลักสูตร  
 เปÖนหลักสูตรที ่ เนQนใหQผูQเร ียน ไดQรับความรูQดQานสถานภาพ สภาวะและการจัดการ ขั ้นพื ้นฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอมของประเทศไทย ในเขตภูมิภาพอินโดจีน โดยเฉพาะอย.างยิ่งดQานทรัพยากรดิน น้ำ ป{า

ไมQ และทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือนำไปประยุกตHใชQในการปฏิบัติงาน ดQานการอนุรักษHและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการวิทยาศาสตรHสิ่งแวดลQอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
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       สามารถประกอบอาชีพในดQานการอนุรักษHและพัฒนาสิ่งแวดลQอมของพื้นที่และชุมชนในทQองถิ่น ทั้งในหน.วยงาน

ภาครัฐ เช.น หน.วยงานภายใตQกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม สถาบันการศึกษาและศูนยHวิจัยทางดQาน

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงหน.วยงานในภาคเอกชนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขQอง 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://ase.kku.ac.th/ase2018/ 

คณะศิลปศาสตร. 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ 
1. หลักสูตร  
 เนQนใหQบัณฑิต มีความรูQ ความเขQาใจอย.างกวQางขวางและเปÖนระบบในการใชQทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ัง 4 คือ ฟ_ง 

พูด อ.าน และเขียนอย.างมีประสิทธิภาพ ทางดQานการบริหารจัดการธุรกิจ 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา ศิลปศาสตรHบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถประกอบอาชีพ เจQาหนQาที่ดQานการต.างประเทศ ที่เนQนการใชQภาษาอังกฤษในการติดต.อสื่อสารทุกหน.วยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน งานเลขานุการ งานล.าม นักแปล ธุรกิจนำเขQา ส.งออก และสามารถศึกษาต.อในระดับท่ีสูงขึ้นไดQท้ังใน

และต.างประเทศ 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://la.kku.ac.th/ 

 

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตFางประเทศ 
1. หลักสูตร  
 เปÖนหลักสูตรท่ีมุ.งผลิตบัณฑิตครูภาษาอังกฤษท่ีมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูQวิชาภาษาอังกฤษ โดยสามารถประยุกตHใชQสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย มาช.วยในการส.งเสริมทักษะการ

เรียนรูQในศตวรรษท่ี 21 

2. ปริญญา  
       ผูQสำเร็จการศึกษาจะไดQรับปริญญา ศิลปศาสตรHบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต.างประเทศ 

3. แนวทางการประกอบอาชีพ 
       สามารถเลือกประกอบอาชีพไดQกวQางขวางทั้งในระบบโรงเรียน เช.น เปÖนครู อาจารยHในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาลิ

ทยาลัย เปÖนบุคลากรทางการศึกษา ทำงานเกี่ยวกับหQองสมุด งานแนะแนว โสตทัศนศึกษา และอื่น ๆ เปÖนบุคลากรทาง

การศึกษานอกระบบโรงเรียน ทำงานในศูนยHการศึกษานอกโรงเรียน เปÖนนักวิชาการศึกษาทำงานในหน.วยงานทาง

การศึกษาต.าง ๆ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระตามความถนัด 

4. ขOอมูลท่ีสามารถติดตFอไดO 
        สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://la.kku.ac.th/ 
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 

 
 
 
1. คุณสมบัตเิฉพาะ 

คณะเทคนิคการแพทย. 
1. กำลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาป4ท่ี 6 สายวิทยาศาสตร? 

2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย? ตFองไมIมีภาวะตาบอดสีขั ้นรุนแรง อันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา ตาม

แนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย?แหIงประเทศไทย  

 

คณะแพทยศาสตร. สาขาวิชารังสีเทคนิค 
1. กำลังศึกษาอยูIชั้นมัธยมศึกษาป4ที่ 6  ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? และมีคะแนนสะสม

เฉล่ียไมIนFอยกวIา 3.00  
 

คณะพยาบาลศาสตร. 
1. เปOนโสด  อายุไมIต่ำกวIา 16 ป4บริบูรณ? 

2. กำลังศึกษาอยูIชั ้นมัธยมศึกษาป4ที ่ 6  ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร?-คณิตศาสตร? หรือรายวิชา

วิทยาศาสตร? (โครงสรFาง 2 และ3)   

3. มีสุขภาพรIางกายและจิตใจที่สมบูรณ? แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไมIมีความพิกล พิการ หรือ

ผิดปกติทางดFานรIางกายและจิตใจ ที่เปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอื่นๆ 

ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขFาศึกษาตIอในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาล

ศาสตร? 

4. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยIางนFอยขFอใดขFอหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไมIสามารถรับแสงไดF

ขFางหนึ่ง 2)ผูFสมัครที่มีสายตาไมIปกติ เมื่อรักษาโดยใชFแวIนแลFวยังมีสายตากต่ำกวIา 6/24 ทั้งสองขFาง 3)

สายตาขFางดีต่ำกวIา 6/12 เม่ือไดFรับการแกFไขอยIางดีท่ีสุดแลFว 4)ไมIสามารถมองเห็นภาพเปOนสามมิติ 

5. หูหนวกหร ือห ูต ึง (threshold) ของการไดFย ินส ูงกวIา 40dB จากควาผ ิดปกต ิทางประสาท 

(sensorineural hearing loss) แมFแตIขFางเดียวจะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพของ

ตนเองและผูFอ่ืน 

6. ผูFท่ีตาบอดสีข้ันรุนแรง จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 

คณะเทคโนโลยี 
1. กำลังศึกษาในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)  ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร?-

คณิตศาสตร?  

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผูFสมัครที่ตาบอดสี หรือเปOนลมบFาหมู จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการ

ประกอบอาชีพ 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร. 
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1. กำลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)   

2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยIางนFอยขFอใดขFอหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไมIสามารถรับแสงไดF

ขFางหนึ่ง 2)ผูFสมัครที่มีสายตาไมIปกติ เมื่อรักษาโดยใชFแวIนแลFวยังมีสายตากต่ำกวIา 6/24 ทั้งสองขFาง 3)

สายตาขFางดีต่ำกวIา 6/12 เม่ือไดFรับการแกFไขอยIางดีท่ีสุดแลFว 4)ไมIสามารถมองเห็นภาพเปOนสามมิติ 

3. หูหนวกหร ือห ูต ึง (threshold ของการไดFย ินส ูงกวIา 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท 

(sensorineural hearing loss) แมFแตIขFางเดียวจะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพของ

ตนเองและผูFอ่ืน 

4. ผูFท่ีตาบอดสีข้ันรุนแรง จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 

คณะศึกษาศาสตร. 
ผูFสมัครท่ีตาบอด (ยกเวFนสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา) หรือหูหนวก หรือหูตึง หรือพูดติดอIาง  

หรือเปOนลมบFาหมู จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียน 
 

คณะทันตแพทยศาสตร. 
โดยเปOนการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูFสมัครเขFาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใหFเหมาะสม 

โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ขFอ คือ 1. ไมIกIอใหFเกิดอันตรายตIอผูFปsวย 2.ไมIกIอใหFเกิดอันตรายตIอนักศึกษาทันตแพทย?เอง และ3.

เพ่ือไมIใหFเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

องค?กรผูFบริหารคณะทันตแพทยศาสตร?แหIงประเทศไทย เห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผูFสมัครเขFาศึกษาหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังตIอไปน้ี 

1. ตFองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสIวนราชการหรือหนIวยงานตIางๆของรัฐไดFหลังจากจบการศึกษาแลFว โดย

ตFองสามารถทำสัญญาผูกพันฝsายเดียว หรือสัญญาปลายเปwดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล 

และมหาวิทยาลัย 

2. ผูFที่ผIานการสอบขFอเขียนจะตFองผIานการสอบสัมภาษณ? โดยตFองมีสุขภาพสมบูรณ?แข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรค หรือความพิการอันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตก

รรม ดังตIอไปน้ี 

2.1 มีปxญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปOนอันตรายตIอตนเอง  และ/หรือผูFอื่น เชIน โรคจิต (Psychotic 

disorders) โรคอารมณ?ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ  (personality disorders) ชนิด 

antisocial personality disorders หรือ borderline  personality  disorders รวมถึงปxญหาทางจิต

เวชอ่ืนๆ อันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.2 เปOนโรคติดตIอในระยะติดตIออันตราย  ที่อาจเกิดอันตรายตIอตนเอง  ตIอผูFปsวย  หรือสIงผลใหFเกิดความ

พิการอยIางถาวร  อันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.3 เปOนโรคไมIติดตIอหรือภาวะอันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา  ที่อาจเกิดอันตรายตIอตนเองตIอผูFปsวย และการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.4 มีความพิการทางรIางกายอันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพทันตก

รรม 
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2.5 มีความผิดปกติในการไดFยินทั้งสองขFาง  โดยมีระดับการไดFยินเฉลี่ยที่ความถ่ี 500 – 2000 เฮิรตซ? สูงกวIา 

40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด   (speech discrimination score)  นFอยกวIา 70 

%  จากความผิดปกติของประสาทและเซลล?ประสาทการไดFยิน (sensorineural hearing loss)   อันเปOน

อุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขFางดี เมื่อแกFไขดFวยแวIนสายตาแลFว แยIกวIา 

6/12 หรือ 20/40 ซ่ึงเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.7 มีภาวะตาพรIองสีทุกสี (Total color blindness) อันเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดFระบุไวF ซึ่งเปOนอุปสรรคตIอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม 

ทั้งนี้ สำหรับปxญหาสุขภาพหรือโรคในขFอ 2 ใหFแตIละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของ

คณะ/วิทยาลัย ถือเปOนท่ีส้ินสุด 

 

คณะวิทยาศาสตร. สาขาวิชาวิทยาศาสตร.ส่ิงแวดล@อม 
ผูFสมัคร ท่ีไมIสามารถอIานภาพสามมิติไดF จะเปOนอุปสรรคตIอการเรียนและการประกอบอาชีพ 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร. 
1. สาขาวิชาทัศนศิลปÜ ตFองเปOนผูFมีความรูFความสามารถและทักษะการปฏิบัติดFานทัศนศิลปÜ และมีประสบการณ?

ทำงานดFานทัศนศิลปÜ และไมIตาบอด 

2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปÜ เปOนผูFมีความรูF ความสามารถและทักษะการปฏิบัติดFานการออกแบบและมี

ประสบการณ?การทำงานดFานการออกแบบ ตFองไมIตาบอดสี มีทักษะ ดFานการสื่อสารดีเปOนพิเศษ ผูFมีคุณสมบัติ

นอกจากน้ี  ใหFอยูIในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย วิชาเอกดนตรีตะวันตก  และวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง ตFองเปOนผูFมีความรูF 

ความสามารถ และมีประสบการณ?ทางดFานดนตรี 

4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง  วิชาเอกนาฏยศิลปÜอีสาน และวิชาเอกการละคร  ตFองเปOนผูFมีทักษะ ความรูF 

ความสามารถพื้นฐานทางดFานนาฏยศิลปÜไทย นาฏยศิลปÜพ้ืนเมือง หรือศิลปะการละคร เชIน การแสดง การกำกับ

การแสดง เขียนบท การออกแบบเพื ่อการแสดง และตFองมีประสบการณ?ที ่ เก ี ่ยวขFองกับงานทางดFาน

ศิลปะการแสดง ผูFมีคุณสมบัตินอกจากน้ี ใหFอยูIในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

3. การพิจารณาคัดเลือก 
     ผูFไดFรับการคัดเลือกเขFาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกIนในทุกคณะ/สาขาวิชา ตFองมีคะแนนรายวิชาครบตาม

องค?ประกอบและคIารFอยละของกลุIมสาขาวิชาในการรับบุคคลเขFาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที ่ 4 

(Admission) และมีคะแนนขั้นต่ำในวิชาที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆกำหนด    (กรณีท่ีมีการกำหนดเกณฑ?คะแนนขั้นต่ำของวิชา

นั้น ๆ) หากมีคะแนนวิชาไมIครบ หรือมีคะแนนนFอยกวIาเกณฑ?ที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กำหนด จะถือวIาขาดคุณสมบัติเขFา

ศึกษาในคณะสาขาวิชาน้ัน ๆ  และจะไมIไดFรับการพิจารณาคัดเลือกเขFาศึกษา 
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O-NET

เกณฑขั้นต่ํา

แตละวิชา

(%) (ถาม)ี

คา

น้ําหนกั 

(%)

เกณฑ

ขั้นต่ํา

(%) 

(ถามี)

วิชา
คาน้ําหนกั 

(%)
วิชา

คาน้ําหนกั 

(%)
รวม

เกณฑขั้น

ต่ําแตละ

วิชา

(%) (ถาม)ี

คณะแพทยศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค 20 - 72 30 - - 30 - 8

คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 03=30 20 - 72 30 - - 30 - 20

คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด 03=30 20 72 30 30 20

คณะพยาบาลศาสตร - 20 - 72 30 - - 30 - 30

คณะสาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม - 20 - 72 30 - - 30 - 10

คณะสาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - 20 - 72 30 - - 30 - 10

คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเอกคูอนามัยสิ่งแวดลอม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 20 - 72 30 - - 30 - 10

คณะทันตแพทยศาสตร - 20 - 71 10 72 20 30 - 10

คณะเภสัชศาสตร - 10 - 72 40 - - 40 - 15

คณะสัตวแพทยศาสตร - 20 - 72 30 - - 30 - 10

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกกีฏวิทยา - 10 - 71 10 72 30 40 - 2

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกโรคพืชวิทยา - 10 - 71 10 72 30 40 2

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม - 10 - 71 10 72 30 40 5

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกพืชสวน - 10 - 71 10 72 30 40 10

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกพืชไร - 10 - 71 10 72 30 40 15

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร - 10 - 71 10 72 30 40 10

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกสัตวศาสตร - 10 - 71 10 72 30 40 25

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาการประมง - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา - 10 - 71 10 72 30 40 - 30

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี - 10 - 71 10 72 30 40 - 20

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร - 10 - 71 10 72 30 40 - 20

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ
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ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส - 10 - 71 10 72 30 40 - 20

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถติิ - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร - 10 - 71 20 72 20 40 - 10

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (โครงการพิเศษ) - 10 - 71 20 72 20 40 - 30

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร - 10 - 71 20 72 20 40 - 10

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ) - 10 - 71 20 72 20 40 - 30

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา - 10 - 71 10 72 30 40 - 20

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี - 10 - 71 10 72 30 40 - 15

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - 10 - 71 10 72 30 40 - 20

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40 - 10

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) - 10 - 71 20 72 20 40 - 30

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - 10 - 71 10 72 30 40 - 35

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต - 10 - 71 10 72 30 40 - 15

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป * (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา , ไฟฟา , เกษตร , อุตสาหการ , 

เครื่องกล , สิ่งแวดลอม , เคมี , คอมพิวเตอร , และระบบอิเล็กทรอนิกส)

- 15 - 72 15 73 20 35 -
52

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - 15 - 72 15 73 20 35 - 4
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ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) - 15 - 72 15 73 20 35 - 4

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) - 15 - 72 15 73 20 35 - 4

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) - 15 - 72 15 73 20 35 - 4

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 01-05=30 10 85=30 74 40 - - 40 74=30 3

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบ - 10 74 40 - - 40 5

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ** - 10 - 75 20 71 20 40 16

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา** - 10 - 75 20 72 20 40 8

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย** - 20 - 75 30 30 8

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา** - 20 - 75 30 30 8

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน** - 20 - 75 30 30 4

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา** - 20 - 75 30 30 4

คณะศึกษาศาสร สาขาวิชาพลศึกษา** - 20 - 75 30 30 9

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ** - 20 - 75 30 30 3

คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหผูมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ** - 20 - 75 30 30 8

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร - 50 - - - - - - - 3

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)       - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)     - 30 - 78 20 - - 20 - 2

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)    - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -
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รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน  (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)   - 30 - 78 20 - - 20 - 2

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)   - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน (รูปแบบที่ 1)  - 50 - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 78 20 - - 20 - 2

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 1)  - 50 - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 78 20 - - 20 - 2

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุน เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) (รูปแบบที่ 1)  - 50 - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน  (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน  (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 78 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน  (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน  (แผน A) เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) (รูปแบบที่ 1)  - 50 - - - - - - -

3
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รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน  (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)  30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน  (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)  30 - 78 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน  (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)  30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน  (แผน B) เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)  - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 - 6

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 - 3

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (รูปแบบที่ 1) - 50

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 - 2

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -
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รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 - 3

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) - 30 - 81 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) - 30 - 82 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกพัฒนาสังคม (รูปแบบที่1) - 50 - - - - - - - 3

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 - 3

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาสังคมศาสตร วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

คณะนิติศาสตร พื้นฐานวิทยาศาสตร (โครงการพิเศษ) - 30 - 71 20 - - 20 -

คณะนิติศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร  (รูปแบบที่ 1) (โครงการพิเศษ) - 50 - - - - - - -

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการเงิน - 30 - 71 20 - - 20 - 20

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการจัดการ - 30 - 71 20 - - 20 - 20

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการตลาด - 30 - 71 20 - - 20 - 15

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน - 50 - - - - - - - 15

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว - 50 - - - - - - - 20

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บัญชีบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 15

เศรษฐศาสตรบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 30

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - 30 - 71 20 - - 20 - 10

คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาทัศนศิลป - 10 - 76 40 - - 40 - 4

คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป - 10 - 76 40 - - 40 - 10
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รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

วิทยาลัยการปกครอง ทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส   (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน   (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน   (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการปกครองทองถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาบาลี    (รูปแบบที่ 2) - 30 - 82 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส   (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน   (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) - 30 - 82 20 - - 20 -

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสรางพื้นฐาน (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - - 25

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ - 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 - 20

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ  เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการเปนผูประกอบการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล - 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - -

25

25

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 139/742

กลับหน้าสารบัญ



O-NET

เกณฑขั้นต่ํา

แตละวิชา

(%) (ถาม)ี

คา

น้ําหนกั 

(%)

เกณฑ

ขั้นต่ํา

(%) 

(ถามี)

วิชา
คาน้ําหนกั 

(%)
วิชา

คาน้ําหนกั 

(%)
รวม

เกณฑขั้น

ต่ําแตละ

วิชา

(%) (ถาม)ี

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 - 20

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล  เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกธุรกิจสากล เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ - 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 - 20

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอกการตลาดระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว - 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 - 20

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ - 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 - 20

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 140/742

กลับหน้าสารบัญ



O-NET

เกณฑขั้นต่ํา

แตละวิชา

(%) (ถาม)ี

คา

น้ําหนกั 

(%)

เกณฑ

ขั้นต่ํา

(%) 

(ถามี)

วิชา
คาน้ําหนกั 

(%)
วิชา

คาน้ําหนกั 

(%)
รวม

เกณฑขั้น

ต่ําแตละ

วิชา

(%) (ถาม)ี

ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหวางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร - 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 - 20

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินธุรกิจ - 30 - 71 20 - - 20 - 14

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - -

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาภาษา

ฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

- 40 - 77 10 - - 10 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชา

ภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

- 40 - 78 10 - - 10 -
14

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชา

ภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

- 40 - 79 10 - - 10 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 40 - 80 10 - - 10 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) - 40 - 82 10 - - 10 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอตุสาหกรรมการบริการ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) - 40 - 81 10 - - 10 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ - 30 - 71 20 - - 20 - 14

วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 15

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 141/742

กลับหน้าสารบัญ
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ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40 - 9

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง - 10 - 71 10 72 30 40 - 3

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยาการธรรมชาติ - 10 - 71 10 72 30 40 - 1

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร - 10 - 71 10 72 30 40 - 3

วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกตฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย - 20 - 72 30 - - 30 - 1

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ - 30 - 71 20 - - 20 - 20

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานวิทยาศาสตร) - 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 77 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 78 20 - - 20 -
40

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 82 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานวิทยาศาสตร) - 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 142/742

กลับหน้าสารบัญ
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ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 77 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 78 20 - - 20 -
10

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 79 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (พื้นฐานศิลปศาสตร) 

 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 82 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 

(พื้นฐานวิทยาศาสตร)

- 30 - 71 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 

(พื้นฐานศิลปศาสตร) (รูปแบบที่ 1)

- 50 - - - - - - -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 

(พื้นฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 77 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 

(พื้นฐานศิลปศาสตร)  เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 78 20 - - 20 -
9

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 

(พื้นฐานศิลปศาสตร)  เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 79 20 - - 20 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 143/742

กลับหน้าสารบัญ
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ตารางแสดงจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admission

รหัส คณะหรือสาขาวิชา

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จํา
นว

นรั
บ

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 

(พื้นฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 80 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 

(พื้นฐานศิลปศาสตร) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

- 30 - 82 20 - - 20 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  (รูปแบบที่ 1) - 20 - 75 30 - - 30 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา

ภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)

- 10 - 75 20 77 20 40 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา

ภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)

- 10 - 75 20 78 20 40 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา

ภาษาญี่ปุน (รูปแบบที่ 2)

- 10 - 75 20 79 20 40 -
9

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา

ภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

- 10 - 75 20 80 20 40 -

วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา

ภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2)

- 10 - 75 20 82 20 40 -

หมายเหตุ 1. GPAX ใหคาน้ําหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา รวม 1,444

2. O-NET ใหคาน้ําหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกําหนดใหวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ใหคาน้ําหนกัวิชาละ 6%

* คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกฯ TCAS รอบที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตรจะใหนักศกึษาเลือกหลักสูตร กอนเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 

โดยการจัดสรรนักศึกษาเขาหลักสูตร จะจัดสรรตามความตองการของนักศกึษาเลือกเปนอนัดับแรกกอน หากหลักสูตรใดมีนักศึกษาเลือกเกินจํานวนรับตามแผน จะพิจารณาจากคะแนน PAT 3 โดยเรียงลําดับตามคะแนน

**คณะศึกษาศาสตร อยูในระหวางปรับปรุงหลักสูตร
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ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 1/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

1 00440101101 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทย์-

คณิตฯ)

5 15,000 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

50

2 00440101201 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลป์)

5 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1
50

3 00440102102 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศิลป์)

2 15,000 9.2.2

พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 2

30

4 00440104104 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (วิทย์-

คณิตฯ/ศิลป์)

10 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

5 00440105105 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาบ้านและชุมชน (วิทย์-

คณิตฯ/ศิลป์)

5 15,000 ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท

เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมี

การฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการ

และนอกสถานที่

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ต่อผู้เรียน

9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

6 00440106112 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (วิทย์-

คณิตฯ/ศิลป์)

6 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

7 00440108108 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

7 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

8 00440109109 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (วิทย์-

คณิตฯ/ศิลป์)

3 15,000 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

20

9 00440109209 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล

ะองค์การ (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

3 15,000 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

20

มหาวิทยาลัยเชียงใหม : ที่ตั้ง เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50200

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 145/742
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ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 2/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

10 00440110110 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

5 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

11 00440111111 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

3 15,000 9.2.2

พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 2

30

12 00440112113 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

4 15,000 9.2.2

พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 2

30

13 00440113115 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทย์-

คณิตฯ/ศิลป์)

5 15,000 6.2

การท่องเที่ยวและโรงแรม

รูปแบบที่ 1

14 00440114117 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

5 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

15 00440192115 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

5 28,000 6.2

การท่องเที่ยวและโรงแรม

รูปแบบที่ 1

16 00440193113 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

9 28,000 9.2.2

พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 2

30

17 00440302102 คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาจิตรกรรม (ศิลป์)

3 15000 รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

18 00440304104 คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะไทย

3 15,000 กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

19 00440305105 คณะวจิติรศลิป

สาขาวชิาการออกแบบ 

(วทิย-คณติฯ)

4 15,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

(วิทย-คณิตฯ/ศิลป)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 146/742

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 3/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

20 00440305205 คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบ (ศิลป์)

3 15,000 รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

21 00440306107 คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (ศิลป์)

5 28,000 รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

22 00440307108 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ

และการออกแบบสื่อ (วิทย์-คณิตฯ)

5 30,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

23 00440308109 คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ (ศิลป์)

2 15,000 รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

24 00440308209 คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ (วิทย์-

คณิตฯ)

2 15000 รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศ

าสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

25 00440309111 คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแ

สดง (ศิลป์)

3 15,000 รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น กลุ่มที่ 8

ศิลปกรรมศาสตร์

26 00440401101 คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)

4 15,000 ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท)

และตาบอดสี

9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

27 00440401201 คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ศิลป์)

4 15000 ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท)

และตาบอดสี

9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

28 00440403103 คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิ

ทยา (วิทย์-คณิตฯ)

4 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

29 00440403203 คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิ

ทยา (ศิลป์)

4 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

30 00440407109 คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (วิทย์-

คณิตฯ)

2 15000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1
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ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 4/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

31 00440407209 คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ศิลป์)

4 15000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

32 00440501100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

เคมีอุตสาหกรรม

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

(วิทย์-คณิตฯ)

17 16,000 2.1 วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

33 00440502100 คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา

สัตววิทยา (วิทย์-คณิตฯ)

13 16,000 2.1 วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

34 00440503100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

วัสดุศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)

10 16,000 2.1 วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

35 00440504104 คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาธรณีวิทยา (วิทย์-คณิตฯ)

4 16,000 2.1 วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

36 00440505113 คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาอัญมณีวิทยา (วิทย์-

คณิตฯ)

3 16,000 2.1 วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

37 00440506100 คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ (วิทย์-

คณิตฯ)

11 16,000 2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ

38 00440507103 คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(วิทย์-คณิตฯ)

8 16,000 2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ

39 00440508314 คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (วิทย์-

คณิตฯ)

4 16000 2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ

40 00440571415 คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทย์-คณิตฯ)

3 35000 2.1 วิทยาศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ
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ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 5/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

41 00440601101 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทย์-

คณิตฯ)

15 16,000 กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์ 30

42 00440602102 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทย์-

คณิตฯ)

20 16,000 กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์ 30

43 00440603103 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(วิทย์-คณิตฯ)

10 16,000 กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์ 30

44 00440604104 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(วิทย์-คณิตฯ)

20 16,000 กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์ 30

45 00440605105 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(วิทย์-คณิตฯ)

25 16,000 กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์ 30

46 00440606106 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

(วิทย์-คณิตฯ)

5 16,000 กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์ 30

47 00440608108 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(วิทย์-คณิตฯ)

7 16,000 กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์ 30

48 00440671110 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเท

ศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ

(วิทย์-คณิตฯ)

5 50,000 กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์
30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 149/742

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 6/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

49 00440680105 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)

10 50,000

+ค่าขึ้น

ทะเบียน

นศ.แรก

เข้า

20,200

บาท

คะแนนรวม 16,000 คะแนนขึ้นไป กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์

30

50 00440690105 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)

10 35,000

+ค่าขึ้น

ทะเบียน

นศ.แรก

เข้า

20,000

บาท

กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์

51 00440691104 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)

30 35,000

+ค่าขึ้น

ทะเบียน

นศ.แรก

เข้า

20,000

บาท

กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์

52 00440692108 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)

10 35,000

+ค่าขึ้น

ทะเบียน

นศ.แรก

เข้า

20,000

บาท

กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 150/742

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 7/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

53 00440693102 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)

20 35,000

+ค่าขึ้น

ทะเบียน

นศ.แรก

เข้า

20,000

บาท

กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์

54 00440801101 คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

(วิทย์-คณิตฯ)

10 16,000 1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

(เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วนศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

55 00440802102 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่

พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา

โรคพืช ฯลฯ (วิทย์-คณิตฯ)

30 16,000 1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

(เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วนศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

56 00441001101 คณะเภสัชศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ) 15 20,000 1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึ

กษา

1.3 เภสัชศาสตร์

30 30 30 30 30 25 25

57 00441101101 คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วิทย์-

คณิตฯ)

10 20,000 1.ไม่มีโรคประจำตัวหรือความพิการ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.ผ่านการตรวจร่างกาย

ตรวจตาบอดสี

และทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่ค

ณะกำหนด

1.1 สัตวแพทยศาสตร์

สหเวชศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 151/742

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 8/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

58 00441102102 คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด (วิทย์-

คณิตฯ)

15 20,000 1.ไม่มีโรคประจำตัวหรือความพิการ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.ผ่านการตรวจร่างกาย

ตรวจตาบอดสี

และทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่ค

ณะกำหนด

1.1 สัตวแพทยศาสตร์

สหเวชศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

59 00441103103 คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค (วิทย์-คณิตฯ)

10 20,000 1.ไม่มีโรคประจำตัวหรือความพิการ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.ผ่านการตรวจร่างกาย

ตรวจตาบอดสี

และทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่ค

ณะกำหนด

1.1 สัตวแพทยศาสตร์

สหเวชศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

60 00441104104 คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชากายภาพบำบัด (วิทย์-

คณิตฯ)

10 20,000 1.ไม่มีโรคประจำตัวหรือความพิการ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.ผ่านการตรวจร่างกาย

และทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่ค

ณะกำหนด

1.1 สัตวแพทยศาสตร์

สหเวชศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

61 00441201101 คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทย์-

คณิตฯ)

10 20,000 คุณสมบัติด้านสุขภาพ

ดูรายละเอียดที่

http://www.nurse.cmu.ac.th/web/

Admission.aspx

1.1 สัตวแพทยศาสตร์

สหเวชศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 152/742

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 9/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

62 00441280101 คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)

5 45,000

บาท+ค่

าขึ้นทะเ

บียนนศ.

แรกเข้า

20,200

บาท

คุณสมบัติด้านสุขภาพ

ดูรายละเอียดที่

http://www.nurse.cmu.ac.th/web/

Admission.aspx

1.1 สัตวแพทยศาสตร์

สหเวชศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

63 00441301101 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

ยีการอาหาร (วิทย์-คณิตฯ)

7 16,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

(เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วนศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

64 00441302102 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุต

สาหกรรมเกษตร (วิทย์-คณิตฯ)

6 16,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

(เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วนศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

65 00441303104 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอา

หาร (วิทย์-คณิตฯ)

7 16,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

(เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วนศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

66 00441304105 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิต

ภัณฑ์ (วิทย์-คณิตฯ)

6 16,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

(เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วนศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 153/742

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 10/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

67 00441305103 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

(วิทย์-คณิตฯ)

6 16,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

(เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วนศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

68 00441306106 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเล (วิทย์-คณิตฯ)

8 35,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

(เกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วนศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร

69 00441401101 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทย์-

คณิตฯ)

5 20,000 1.1 สัตวแพทยศาสตร์

สหเวชศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

70 00441501100 คณะบริหารธุรกิจ

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

50 15,000 6.1 บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์

71 00441502101 คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

หลักสูตรสามภาษา

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

10 50000 6.2

การท่องเที่ยวและโรงแรม

รูปแบบที่ 1

72 00441590100 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

50 28,000 6.1 บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์

73 00441601101 คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ) 20 20,000 6.1 บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 154/742

กลับหน้าสารบัญ



ข้อมูลองค์ประกอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 4)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-04-22 08:54:46 หน้าที่ 11/13

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

74 00441601201 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) 20 20,000 6.1 บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์

75 00441602101 คณะเศรษฐศาสตร์

โครงการควบสองปริญญา (วิทย์-

คณิตฯ)

5 20,000 6.1 บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์

50 35 30

76 00441602201 คณะเศรษฐศาสตร์

โครงการควบสองปริญญา (ศิลป์)

5 20,000 6.1 บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์

50 35 30

77 00441671101 คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)

13 35,000 6.1 บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์

78 00441671201 คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์)

13 35,000 6.1 บริหารธุรกิจ

พาณิชยศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์

79 00441701101 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร

5 ปี (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

5 29,000 กลุ่มที่ 4

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 20 20 20 20 30

80 00441702102 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร

4 ปี (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

5 29,000 กลุ่มที่ 4

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 20 20 20 20 30

81 00441801101 คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

(วิทย์-คณิตฯ)

17 20,000 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

20 30 20

82 00441801201 คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (ศิลป์)

27 20,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1
20 50
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(รอบที่ 4)
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ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

83 00441802101 คณะการสื่อสารมวลชน

โครงการควบสองปริญญา (วิทย์-

คณิตฯ)

5 20,000 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

20 50 35 30 30 20

84 00441802102 คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล (วิทย์-

คณิตฯ)

5 45,000 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

20 30 20

85 00441802201 คณะการสื่อสารมวลชน

โครงการควบสองปริญญา (ศิลป์)

5 20,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1
20 50 35 30 50

86 00441802202 คณะการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล (ศิลป์)

9 45,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1
20 50

87 00441901104 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศา

สตร์

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอ

ง (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

12 15,000 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

88 00441902102 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศา

สตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(วิทย์-คณิตฯ)

6 15,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

89 00441902202 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศา

สตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(ศิลป์)

6 15000 รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น 9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

90 00441903103 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศา

สตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

8 15000 9.2.2

พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 2

91 00442001101 คณะนิติศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ) 5 15000 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

92 00442001201 คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์) 5 15000 9.2.2

พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 2
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ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา
จำนวน

รับ

ค่า

ธรรม

เนียม

คุณสมบัติเฉพาะ องค์ประกอบ
gp

ax
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

93 00442091101 คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วิทย์-

คณิตฯ)

5 22,000 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

94 00442091201 คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (ศิลป์) 5 22,000 9.2.2

พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 2

95 00442101107 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเ

ฟกต์ (วิทย์-คณิตฯ)

2 38,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น 2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20

96 00442101207 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเ

ฟกต์ (ศิลป์)

20 38,000 รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น 2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20

97 00442102102 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเ

ทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย์-

คณิตฯ)

2 33,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น 2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 20 20 20

98 00442102202 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเ

ทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป์)

3 33,000 รับเฉพาะกลุ่มศิลป์ - คำนวณ

เท่านั้น

2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 20 20 20

99 00442104106 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาดิจิทัลเกม (วิทย์-คณิตฯ)

5 38,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น 2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 20

100 00442104206 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาดิจิทัลเกม (ศิลป์)

5 38,000 รับเฉพาะกลุ่มศิลป์ - คำนวณ

เท่านั้น

2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 20

101 00442171103 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)

5 40,000 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น 2.2

เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 20 20 20
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1.  ทีต่ั้ง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  มีสถานท่ีจดัการเรียนการสอนส าหรับปริญญาตรี  4 แห่ง   คือ 
 1. ท่าพระจันทร์ ตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์    
0-2613-3333   โทรสาร 0-2224-8099 หรือ www.tu.ac.th  มีพ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร่ 
 หลักสูตรซ่ึง รับสมัครในคร้ัง น้ี ท่ีจัดการเ รียนการสอนท่ีท่าพระจันทร์ได้แก่  หลักสูตร 5 ปี  ปริญญาตรี -โท                    
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี , หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็นหลกัสูตร
ภาคพิเศษ ของวทิยาลยัสหวทิยาการ , วทิยาลยันวตักรรม , วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์
 2.  ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 99  หมู่ 18  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหน่ึง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  12121 
โทรศพัท ์  0-2564-4440-79  โทรสาร 0-2564-4405  หรือ www.tu.ac.th   มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,765 ไร่ 
 3.  ศูนย์ล าปาง  ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 248 หมู่ 2 ถนนล าปาง – เชียงใหม่ ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง 52190   
โทรศพัท ์08-9433-9004-5, 0-5426-8701-8 โทรสาร 0-5426-8701 หรือ www.lampang.tu.ac.th มีพ้ืนท่ีประมาณ 365 ไร่ 
 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีศูนยล์  าปางไดแ้ก่  หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต(วท.บ.) (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามยัชุมชน สาขาวิชาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ศูนย์พัทยา    ตั้ งอยู่ท่ี  เลขท่ี 34/4 หมู่ 5  ต าบลโป่ง  อ าเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี   20150   โทร  038-259-050-55   
โทรสาร 038-259-069  

หลกัสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีศูนยพ์ทัยา  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) 
(ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ) โดยศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 2 ปีแรก และศึกษาต่อยงัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
ศูนยพ์ทัยา 2 ปีหลงั และหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยยีานยนต ์ศึกษาเป็นภาษาไทย โดยศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยพ์ทัยา ตลอด 4 ปีการศึกษา และหลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (ภาษาไทย) จดัการเรียนการสอนท่ี
ศูนยรั์งสิต ส าหรับชั้นปีท่ี  1-2  และจดัการเรียนการสอนท่ีศูนยพ์ทัยา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 จนจบหลกัสูตร 

2.  การจัดการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีในคณะ วทิยาลยั  และสถาบนั  ดงัต่อไปน้ี 

คณะนิติศาสตร์  หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)   (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  http://www.law.tu.ac.th) 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.tbs.tu.ac.th) 
 หลกัสูตร 4 ปี เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ศึกษาท่ีศูนยรั์งสิตตลอดหลกัสูตร   

1. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) มี 1 สาขาวชิาเอกคือ สาขาวชิาเอกการบญัชี 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) มี 7 สาขาวชิาเอก ดงัน้ี 

 2.1  สาขาวชิาเอกการเงิน  2.2  สาขาวชิาเอกการตลาด  
 2.3  สาขาวชิาเอกการบริหารองคก์าร การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย ์      
 2.4  สาขาวชิาเอกบริหารการปฏิบติัการ 
 2.5  สาขาวชิาเอกบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง   
 2.6  สาขาวชิาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ   2.7  สาขาวชิาเอกธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 หลกัสูตรควบ 5 ปี ตรี-โท เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ศึกษาท่ีท่าพระจนัทร์ตลอดหลกัสูตร 
   1.      หลกัสูตรควบบญัชีบณัฑิตและบญัชีมหาบณัฑิต (การบญัชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 

2.      หลกัสูตรควบบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการธุรกิจแบบบูรณาการ) และ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
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คณะรัฐศาสตร์  หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.) เปิดสอน 3 สาขาวชิา คือ สาขาการเมืองการปกครอง  สาขาการระหวา่งประเทศ 
สาขาบริหารรัฐกิจ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  http://www.polsci.tu.ac.th) 
คณะเศรษฐศาสตร์  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.econ.tu.ac.th)  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต (สส.บ.) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีhttp://www.socadmin.tu.ac.th) 
คณะศิลปศาสตร์  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.)  เปิดสอน 12 สาขาวชิาเอก ดงัน้ี     
   1.  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 7.  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

2.  สาขาวชิาประวติัศาสตร์     8.  สาขาวชิาปรัชญา 
 3.  สาขาวชิาภาษาศาสตร์     9.  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

   4.  สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีองักฤษ   10.  สาขาวชิาภาษาเยอรมนั 
 5.  สาขาวชิาภาษาองักฤษ     11.  สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมจีน 
 6.  สาขาวชิาภาษาไทย     12.  สาขาวชิาภาษารัสเซีย  
และหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 2 สาขาดงัน้ี 
       1.  สาขาวชิาจิตวทิยา     2.  สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

นกัศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะศิลปศาสตร์  (ยกเวน้นกัศึกษาท่ีสอบเขา้สาขาวิชาโดยตรง) จะตอ้งเลือกเขา้
สาขาวชิาเอกเม่ือไดศึ้กษาไปแลว้ 1 ภาคการศึกษา โดยคณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาตามเกณฑท่ี์สาขาก าหนด (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ท่ี http://www.arts.tu.ac.th) 

โครงการพเิศษ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.) โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร  4 ปี  
เปิดสอน 1 สาขาวชิา ดงัน้ี 

1. สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (หลกัสูตรภาษาไทย) โดยจดัการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ท่าพระจนัทร์ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.seas.arts.tu.ac.th   หรือ facebook : SEAS Thammasat) 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
  หลกัสูตรวารสารศาสตรบณัฑิต (ว.บ.)  เปิดสอน 6 กลุ่มวชิา คือ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.jc.tu.ac.th) 

 1.  กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์                       4.  กลุ่มวชิาส่ือสารองคก์ร 
 2.  กลุ่มวชิาวทิยแุละโทรทศัน์                    5.  กลุ่มวชิาภาพยนตร์และภาพถ่าย 
 3.  กลุ่มวชิาโฆษณา                     6.  กลุ่มวชิาบริหารการส่ือสาร 

คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
หลกัสูตรสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาบณัฑิต (สม.บ.)  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.socanth.tu.ac.th) 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.sci.tu.ac.th) 
หลกัสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอนที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 โครงการปกต ิ จ านวน  15 สาขาวชิา   
  1.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   9.  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์
  2.  สาขาวชิาเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันายัง่ยนื  10.  สาขาวชิาฟิสิกส์อิเลก็ทรอนิกส์ 
  3.  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร   11.  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
  4.  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์   12.  สาขาวชิาฟิสิกส์   
  5.  สาขาวชิาคณิตศาสตร์    13.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ 
  6.  สาขาวชิาสถิติ     14.  สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ 
  7.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 15.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมทางอาหาร 
  8.   สาขาวชิาเคมี    
 โครงการพเิศษ   จ านวน  8  สาขาวชิา 
  1.  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  5.  สาขาวชิาคณิตศาสตร์การจดัการ 
  2.  สาขาวชิาสถิติ    6.  สาขาวชิาอุตสาหการและการจดัการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
  3.  สาขาวชิาคณิตศาสตร์    7.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล 
  4.  สาขาวชิาวทิยาการประกนัภยั          8. สาขาวชิาเทคโนโลยีพลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 159/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.econ.tu.ac.th/
http://www.arts.tu.ac.th/
http://www.jc.tu.th/
http://www.sci.tu.ac.th/


  

 
หลกัสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอนที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  1 สาขาวชิา  คอื  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวศิวกรรมศาสตร์  
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  หลกัสูตรภาษาไทย  โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร  4 ปี 
หลกัสูตรภาคปกติ เปิดสอน 6 สาขาวชิา คือ  
  1.  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า       2.  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ     3.  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
    4.  สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี       5.  สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล          6.  สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  7.  สาขาวิชาวศิวกรรมเทคโนโลยียานยนต ์ (ศึกษาท่ี  มธ.ศูนยพ์ทัยา) 
 หลกัสูตรภาคพิเศษ ศึกษาเป็นภาษาไทย 
1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) 
2. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) 
3. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (Soft-EN) จดัการเรียนการสอนท่ีศูนยรั์งสิต ส าหรับชั้นปีท่ี  1-2  และ
จดัการเรียนการสอนท่ีศูนยพ์ทัยา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 จนจบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ 

1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสองสถาบนั (TEP) โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตร
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศองักฤษ และมหาวทิยาลยัแห่งนิวเซาทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย (ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ) 
โดยศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 2 ปีแรก และไปศึกษาต่อยงัมหาวทิยาลยัในความร่วมมือ 2 ปีหลงั  สาขาวิชาประกอบดว้ย 
 1.1  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  1.2  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา          1.3  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
 1.4  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  1.5  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ขยายความร่วมมือไปยงัมหาวิทยาลยั KU 
LEUVEN ประเทศเบลเยีย่ม และ มหาวทิยาลยั RMIT ประเทศออสเตรเลีย) 

2.  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตภาคภาษาองักฤษ (TEPE) โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร 4 ปี 
(ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ โดยศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ตลอดหลกัสูตร) สาขาวชิาประกอบดว้ย    

2.1   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  2.2.  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหกรรม    2.3  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา       
2.4  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  2.5  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) โดยศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 2 ปีแรก และไปศึกษาต่อยงัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยพ์ทัยา 2 ปีหลงั   
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.tep.engr.tu.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์ 
 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  (พทป.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีhttp://www.med.tu.ac.th) 
คณะสหเวชศาสตร์  
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย สาขาวชิารังสีเทคนิค (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.allied.tu.ac.th) 
คณะพยาบาลศาสตร์  

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พย.บ.)  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.nurse.tu.ac.th)       
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.บ.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา โดยจดัการศึกษา ณ มธ.ศูนยรั์งสิต 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการละคอน และสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์(เอกส่ิงทอ/เอกแฟชัน่) และจดัการศึกษา ณ มธ.ศูนยล์ าปาง        
1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาออกแบบหตัถอุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://fineart.tu.ac.th) 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง  เปิดสอน มี 5 หลกัสูตร ดงัน้ี          
1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาสถาปัตยกรรม    
2. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมภายในบณัฑิต (สน.บ.)          
3. หลกัสูตรการผงัเมืองบณัฑิต (ผ.บ.)   
4. หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (ภ.สถ.บ.) 
5. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาสถาปัตยกรรม เพื่อการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 อตัราค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าภาคปกต ิ(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.tds.tu.ac.th) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) ศูนยรั์งสิต เปิดสอน จ านวน 3 หลกัสูตร    
1.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
2.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
3.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวตักรรม  
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  ศูนยล์  าปาง เปิดสอน จ านวน 3 หลกัสูตร 
1.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
2.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
3.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาอนามยัชุมชน  

 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.fph.tu.ac.th) 

คณะเภสัชศาสตร์  
หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร 6 ปี    มี 2 สายวิชาคือ  1.สายวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ   2.สายวิชาการบริบาล

ทางเภสชักรรม (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.pharm.tu.ac.th/)    
คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  

ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เปิดสอน 1 หลกัสูตร คือ  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี : หลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการเรียนรู้ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://lsed.tu.ac.th  ,  www.facebook.com/tu.lsed 
สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร ตั้งอยูท่ี่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เปิดสอนหลกัสูตร
นานาชาติ 9 สาขาวชิา โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตร โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลกัสูตร  4  ปี  
แบ่งเป็น  4  กลุ่ม ดงัน้ี 

หลักสูตรที่  1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)   ประกอบดว้ย 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชากรรมเคมี ,สาขาวิชา
วศิวกรรมเคร่ืองกล ,สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ,สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการส่ือสาร และสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

หลกัสูตรที ่ 2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบดว้ย 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลกัสูตรที ่ 3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ประกอบดว้ย 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
หลกัสูตรที ่ 4 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ประกอบดว้ย 2 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ   

สาขาวชิาการจดัการวศิวกรรม 
หมายเหตุ -สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการอาจมีการเปล่ียนช่ือสาขาเป็น วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงอยู่

ระหวา่งการอนุมติัของมหาวทิยาลยั  
-สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการส่ือสารอาจมีการเปล่ียนช่ือสาขาเป็น วิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ
อนุมติัของมหาวทิยาลยั 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา และโครงการทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.siit.tu.ac.th 
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วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (หลกัสูตรตรี-โทต่อเน่ือง 5 ปี) เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
ท่าพระจนัทร์ ตลอดหลกัสูตร  
 2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ)  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษ ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ตลอดหลกัสูตร (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.citu.tu.ac.th) 
 3. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ตลอดหลกัสูตร (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.citu.tu.ac.th) 
วทิยาลยัสหวทิยาการ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - ศูนย์ล าปาง 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์  (ศศ.บ.)  มีกลุ่มวชิาเอกใหเ้ลือกได ้ 4  โปรแกรมวิชา คือ 
จีนศึกษา  การจดัการทรัพยากรทางสงัคมและวฒันธรรม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงศึกษา   การพฒันาการท่องเท่ียว 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา การเมอืง  และเศรษฐศาสตร์ (ศศ.บ.) เป็นหลกัสูตรภาคพิเศษ เปิดการเรียน
การสอน ณ ท่าพระจนัทร์ และ ศูนยล์  าปาง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  http://ci.tu.ac.th  )  
วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตร 4 ปี)  เป็นหลักสูตรมีลักษณะ
ผสมผสานความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เก่ียวกบัประเทศจีน รวมทั้งทกัษะภาษาองักฤษ และภาษาจีน เพ่ือให้บณัฑิตมี
ความรู้ความสามารถพร้อมตอบสนองตลาดแรงงาน และการศึกษาต่อขั้นสูง ในหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาไปศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัคู่สญัญา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา  
 2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตร 4 ปี)  เป็นหลกัสูตรการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีทางดา้นอินเดียศึกษาหลกัสูตรแรกของประเทศไทย ท่ีจดัการเรียนการสอนในเชิงสหวทิยาการท่ีเนน้การบูรณาการ
ศาสตร์ทางดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศอินเดีย ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม โดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาหลกัในการจดัการเรียนการสอน นอกจากน้ี ยงัสอนภาษาฮินดีซ่ึงเป็นหน่ึงในภาษาราชการท่ีส าคญัของประเทศอินเดียควบคู่
กนัอีกดว้ย โดยหลกัสูตรก าหนดใหน้กัศึกษาไปศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัคู่สญัญา ณ ประเทศอินเดีย อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 
 3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตร 4 ปี)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ี
จดัการเรียนการสอนในเชิงสหวทิยาการท่ีเนน้บูรณาการศาสตร์ทางดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย ทั้งทางดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม ศิลปวฒันธรรม โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการจดัการเรียนการสอน โดยหลกัสูตรก าหนดใหน้กัศึกษา
สามารถไปศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัคูส่ญัญาในต่างประเทศ   
 การเรียนการสอน นอกจากรายวชิาท่ีหลากหลายครอบคลุม (ภาษาไทย สงัคม ศิลปะ-วฒันธรรม การเมือง และสุขภาพ) 
แลว้ เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน วทิยาลยัฯ จึงไดน้ าหลกั สหวทิยาการมาประยกุตใ์ช ้ภาคทฤษฎี เนน้องค์
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง และเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเนน้การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
ภาคปฏิบติั ผูเ้รียนจะไดอ้อกจากโลกแห่งต ารา และค าบอกเล่าของผูส้อน ส ารวจ สมัผสักบับรรยากาศจากสถานท่ีตน้ก าเนิดอารย
ธรรม ธรรมชาติท่ีสวยงาม  และแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างๆ  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.pbic.tu.ac.th) 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (หลกัสูตรนานาชาติ) 
2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมทางคลินิก (หลกัสูตรนานาชาติ) 
3. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.cicm.tu.ac.th) 
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วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์  

ตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เปิดสอน 1 หลกัสูตร คือ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.psds.tu.ac.th  ,  https://www.facebook.com/CD.PSDS/ 

 
3.  อตัราค่าธรรมเนียม 
 อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  โดยมีค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย ดงัน้ี 

 
 
ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่มสัีญชาตไิทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาต ิต้องช าระค่าบ ารุงมหาวทิยาลยัเพิม่เตมิจากอตัราเหมาจ่าย 
ภาคการศึกษาปกต ิ ภาคละ 9,550  บาท  ภาคฤดูร้อน  ภาคละ 4,775 บาท 

หมายเหตุ 1. ในภาคการศึกษาปกติ จดทะเบียนไม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต และจดทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
 2. คณะศิลปศาสตร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  
  2.1 สาขาวชิาองักฤษ-อเมริกนัศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณภาคการศึกษาละ  
65,000 บาท) 
  2.2 สาขาวชิาวเิทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลกัสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณภาคการศึกษา 
ละ56,000 บาท) 
  2.3 สาขาวชิาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณภาค 
การศึกษาละ 55,000 บาท) 
  2.4 สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา (หลกัสูตรภาษาไทย) หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ปีละประมาณ 83,000  
บาท โดยภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวน 51,000 บาท ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 32,000 บาท) 
  2.5 สาขาวชิารัสเซียศึกษา (หลกัสูตรภาษาไทย) หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ประมาณภาคการศึกษาละ 55,000 บาท) 

คณะ/สถาบัน ค่าใช้จ่าย 
แบบเหมาจ่ายต่อภาค 

(บาท) 
วศิวกรรมศาสตร์ 18,200 
แพทยศาสตร์ 21,100 
แพทยศาสตร์ 
(แพทยแ์ผนไทยฯ) 

16,800 

สหเวชศาสตร์ 16,500 
ทนัตแพทยศาสตร์ 21,200 
พยาบาลศาสตร์ 15,800 
ศิลปกรรมศาสตร์ 17,000 
ศิลปกรรมศาสตร์(ล าปาง) 22,100 
สาธารณสุขศาสตร์ 16,500 
สาธารณสุขศาสตร์ (ล าปาง) 21,500 
เภสชัศาสตร์ 52,000 
วทิยาลยัสหวทิยาการ  (ล าปาง) 18,000 
วทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 15,000 

คณะ/สถาบัน ค่าใช้จ่าย 
แบบเหมาจ่ายต่อภาค 

(บาท) 
 นิติศาสตร์ 13,800 
นิติศาสตร์(ล าปาง) 18,800 
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 14,200 
รัฐศาสตร์ 13,000 
เศรษฐศาสตร์ 14,200 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 13,800 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์(ล าปาง) 18,800 
ศิลปศาสตร์ 15,300 
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 14,800 
สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 13,000 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 17,300 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ล าปาง) 22,300 
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 3. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน สาขาวชิาส่ือมวลชนศึกษา ภาคภาษาองักฤษ ค่าจดทะเบียนศึกษาลกัษณะวิชา 
หน่วยกิจละ 2,500 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ค่าธรรมเนียมตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
 4. คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา สาขาวชิาการวจิยัทางสงัคม อตัราค่าธรรมเนียมสูงกวา่โครงการปกติ 
 5. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ อตัราค่าธรรมเนียมสูงกวา่โครงการปกติ 
                 6. คณะวศิวกรรมศาสตร์ โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสองสถาบนั (TEP)   โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิตภาคภาษาองักฤษ (TEPE)  และโครงการหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์(AUTO) ศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษ รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.reg.tu.ac.th 
     ค่าธรรมเนียมในระหวา่งท่ีศึกษาอยู ่ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หลกัสูตรภาษาองักฤษ สูงกวา่ภาคปกติ    
     ค่าจดทะเบียนศึกษาลกัษณะวิชา  หน่วยกิตละ 2,500  บาท  ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท     
     ค่าธรรมเนียมในการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัในความร่วมมือ เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัในความร่วมมือก าหนด 
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการหลกัสูตรนวตักรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาค
การศึกษาละ 10,000 บาท 
  7.1 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) ค่าจดทะเบียนลกัษณะวชิา หน่วยกิตละ 2,000 บาท  
  7.2 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) ค่าจดทะเบียนลกัษณะวชิา หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
  7.3 สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (Soft-EN) ค่าจดทะเบียนลกัษณะวชิา หน่วยกิตละ 1,800 บาท 
 8. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการพฒันากีฬา 
ไดแ้ก่ การฝึกสอบกีฬา การจดัการกีฬา ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 9. คณะทนัตแพทยศาสตร์ มีค่าธรรมเนียมพิเศษท่ีตอ้งช าระต่อภาคการศึกษาปกติ 28,800 บาท (ช าระเพ่ิมจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ) 
 10. คณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรนานาชาติ มีค่าธรรมเนียมการจดัการศึกษานานาชาติท่ีตอ้งช าระต่อภาคการศึกษา 
19,500 บาท  (ช าระเพ่ิมจากค่าธรรมเนียมปกติ) 
 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง  หน่วยกิตละ 2,000 บาท  (ประมาณ ภาคละ  50,000 – 60,000  บาท)  
เฉพาะหลกัสูตรการออกแบบพฒันาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 5,000 บาท (ประมาณภาคละ 110,000 –
120,000 บาท) 
                 12. สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  อตัราค่าธรรมเนียมสูงกวา่ภาคปกติ   

ค่าจดทะเบียนศึกษาลกัษณะวชิา    วชิาบรรยายหน่วยกิตละ 3,100 บาท วชิาปฏิบติัหน่วยกิตละ 4,200  บาท   
ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ  27,805 บาท  ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษา (จ่ายคร้ังเดียว)  400 บาท  
ค่าประกนัทรัพยสิ์นเสียหาย  (จ่ายคร้ังเดียว) คืนใหเ้ม่ือส าเร็จการศึกษาหรือพน้สภาพนกัศึกษา  5,000 บาท 
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา และโครงการทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.siit.tu.ac.th 

                  13. วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ หลกัสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ อตัราค่าธรรมเนียม
จะสูงกวา่โครงการปกติ 
 13.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมรดกวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์หลกัสูตรภาษาไทย 
หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ประมาณ ภาคละ 45,000 – 50,000 บาท)  
 13.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
(ประมาณ ภาคละ 60,000 – 64,000 บาท)  
 13.3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั หลกัสูตรภาษาไทย หน่วยกิตละ 1,800 
บาท (ประมาณ ภาคละ 55,000 – 60,000 บาท)  
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 14 . หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเ มือง  และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ - ศูนยล์  าปาง เป็นหลกัสูตรภาคพิเศษ หลกัสูตรภาษาไทย หน่วยกิตละ 1,200 บาท ค่าใชจ่้าย   
ภาคแรกประมาณ  46,000 บาท และภาคสองประมาณ  26,000 บาท รวมค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรเป็นระยะเวลา 3 ปีคร่ึง  ประมาณ 
260,000 บาท 
 15. วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์วชิาบรรยายหน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณการ ภาคการศึกษาละ 50,000 – 
60,000 บาท) ทั้งน้ีไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษาในต่างประเทศ 

16.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  
16.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (หลกัสูตรนานาชาติ) ท่ี

ตอ้งช าระแบบเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท แบบ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 

16.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมทางคลินิก (หลกัสูตรนานาชาติ)  ท่ีตอ้งช าระ
แบบเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท แบบเหมาจ่ายภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาตา่งชาติ ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 

16.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ท่ีตอ้งช าระแบบเหมาจ่าย ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปี 1  ชั้นปี 3 และ ชั้นปี 4 นกัศึกษาไทย   ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท นกัศึกษาต่างชาติภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
นกัศึกษาชั้นปี 2 ชั้นปี 5 และชั้นปี 6 ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัคู่สญัญา ก าหนด และค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปศึกษา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นกัศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งหมด 

17. วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
ค่าจดทะเบียนศึกษาลกัษณะวชิา หน่วยกิตละ 1,500 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท ค่าธรรมเนียม

ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
 
 

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่        ส านกังานทะเบียนนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต 
             งานรับเขา้และทะเบียนประวติันกัศึกษา  

โทรศพัท ์    0-2564-4441-79  ต่อ 1609 หรือ 1633 หรือ 1635 - 1639 
                                                    www.facebook.com/Admissions.TU  หรือดูรายละเอียดไดท่ี้    www.reg.tu.ac.th 
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คุณสมบัติเฉพาะ 
 
คณะศิลปศาสตร์ 
 สาขาวชิาภูมศิาสตร์  ไม่มีอาการตาบอดหรือตาบอดสีทั้ง 2 ขา้ง และไม่มีความพิการอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดย
ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกตอ้งน าใบรับรองแพทยม์าแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ดว้ย 
 สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  
 1. ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งศึกษาภาษาเยอรมนัในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ศิลป์เยอรมนั) หรือเคยเขา้ร่วมโครงการ
นักเรียนแลกเปล่ียนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมนัไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือผ่านการสอบวดัระดับตามกรอบมาตรฐานความรู้
ภาษาต่างประเทศของสหภาพยโุรปในระดบั A2 ข้ึนไป 
 2. ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งเลือกสอบวชิาภาษาเยอรมนั PAT 7.2 (รหสั 78)    

3. ผูส้มคัรตอ้งน าเอกสารต่อไปน้ีมายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ : ผลการศึกษาระดบัมธัยมปลาย(Transcript) และผลการสอบ
วชิาภาษาต่างประเทศ (PAT 7.2) ภาษาเยอรมนั ใบประกาศนียบตัรการเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนในประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั 
หรือผลการสอบวดัระดบัตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยโุรประดบั A2 ข้ึนไป 

4. ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีสาขาวชิาฯก าหนดไว ้หากพบในภายหลงัวา่ขาดคุณสมบติั สาขาวชิาฯ จะ
พิจารณาไม่ใหผ้า่นการสอบสมัภาษณ์ 
 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่ น นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษาตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนภาษาญ่ีปุ่นมาก่อน รับเขา้ศึกษาโดยใช้
รหสัศิลป์รวม โดยนกัศึกษากลุ่มน้ีตอ้งเป็นผูไ้ม่มีพ้ืนความรู้ภาษาญ่ีปุ่น กล่าวคือ 

ก. ไม่ใช่ผูเ้รียนสายศิลป์ภาษาญ่ีปุ่นในระดบัมธัยมปลาย หรือ 
ข. ไม่ไดเ้ลือกสอบวชิาภาษาญ่ีปุ่นในการสอบคดัเลือกเขา้มหาวทิยาลยั หรือ 
ค. ไม่เคยไปอยูแ่ละ/หรือศึกษาท่ีประเทศญ่ีปุ่นติดต่อกนันาน 6 เดือนข้ึนไป 
อน่ึง ผูส้มคัรท่ีแจง้ขอ้มูลไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง จะถูกตดัสิทธิในการเขา้ศึกษา 
ทั้งน้ี ผูส้มคัรตอ้งน าเอกสารต่อไปน้ีมายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ ดงัน้ี 1. ใบแสดงผลการเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย  2. ใบแสดงผลสอบ PAT  
สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา  
1. ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีเกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร(GPAX) เม่ือส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลาย ไม่ต า่กว่า 2.75 

 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิย-์คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าหรือระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม 
 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
 ยกเวน้   5  สาขาวชิาต่อไปน้ี ท่ีก าหนดผูส้มคัรดงัน้ี 
 1.  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ รับผูส้มคัรสายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่ระบุ GPAX)  และสายศิลป์ – ค านวณ 
GPAX ไม่ต ่ากวา่  2.75 

2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมทางอาหาร รับผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนวชิา 
วทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 

3.  สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ  
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 3.1 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
 3.2 เป็นผูไ้ม่มีโรคติดตอ่ร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทาง   

ดา้นร่างกายและจิตใจ 
 3.3 ไม่มีปัญหาดา้นสายตาดงัต่อไปน้ี โดยยืน่ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ 
  3.3.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง 
  3.3.2 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได ้
  3.3.3 ความผิดปกติทางสายตาอ่ืนใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.4 ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองมือได ้
 3.5 จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมคัรเขา้ศึกษา 

ในสถาบนัอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
4.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมขอ้มูล ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

(ม.6) สาย วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่ระบุ GPAX)  สายศิลป์ – ค านวณ GPAX ไม่ต ่ากวา่  2.75 
 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  

โครงการปกต ิทุกสาขา ไดแ้ก่ 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  5.สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 6.สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
โครงการหลกัสูตรนวตักรรมทางวศิวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

วศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) และสาขาวชิาวศิวกรรม
ซอฟตแ์วร์ (Soft-EN) ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และตอ้งมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.50 และมีเกรดในรายวชิาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาองักฤษ แต่ละรายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ  
ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ หรือ 

เทียบเท่ำเท่ำนั้น 

 
คณะแพทยศาสตร์                         

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตใชคุ้ณสมบติักลางของคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์  ของคณะกรรมการ
อ านวยการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (Admissions) ปีการศึกษา  2561 
 เง่ือนไขของผูไ้ด้รับการคดัเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์บัณฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาของ
หลกัสูตรตอ้งสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต 
 
คณะสหเวชศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   ผูส้มคัรตอ้งไม่มีตาบอดสีขั้นรุนแรงอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ 
FARNSWORTH D 15hue test ซ่ึงผลการตรวจจะตอ้งไม่มีเสน้ตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เสน้ท่ีถือวา่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงตาม
แนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใชมื้อทั้ง 2 ขา้ง 

สาขาวชิากายภาพบ าบัด  ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในสาขากายภาพบ าบดั ควรมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 155 ซม. เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

สาขาวิชารังสีเทคนิค  ต้องเป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายแขง็แรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพรงัสี
เทคนิค 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่รับผูจ้บหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
2. รายละเอียดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ดูรายละเอียดท่ีหัวขอ้คุณสมบติั  ของ

ผูส้มคัรคุณสมบติัเฉพาะท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ของทุกมหาวทิยาลยัก าหนดร่วมกนั 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์(เอกส่ิงทอ/เอกแฟช่ัน)  และสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ผูส้มคัรตอ้ง  
ตาไม่บอดสี โดยมีผลการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดงเป็นหลกัฐานในวนัสอบสมัภาษณ์ดว้ย 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(1) ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาแผนการเรียนสายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 

(2) คะแนนสะสมตลอดหลกัสูตร (GPAX) ณ วนัท่ียืน่สมคัร  ไม่ต ่ากวา่ 2.75 

(3) ผูส้มคัรทุกสาขาวชิาจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ 

เฉพาะผูส้มคัรสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จะตอ้งมีใบรับรองแพทยก์ารตรวจวดัสายตา ซ่ึงตอ้งตรวจวดั
สายตาจากจกัษุแพทยโ์รงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (ใชแ้บบฟอร์มของโรงพยาบาล) น ามายื่นในวนัสอบสัมภาษณ์ โดย
แบบฟอร์มตอ้งระบุวา่ ไม่มีความผิดปกติทางสายตา ดงัน้ี 
      1. ไม่มีปัญหาดา้นสายตา  

1.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง 
1.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดงัต่อไปน้ี 

1) สายตาไม่ปกติ เม่ือรักษาโดยใชแ้วน่แลว้ยงัมีสายตาต ่ากวา่ 6/24 ทั้งสองขา้ง  
2) สายตาขา้งดีต ่ากวา่ 6/12 เม่ือไดรั้บการแกไ้ขอยา่งดีท่ีสุดแลว้  

1.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได ้
2. ไม่มีความพิการทางน้ิวมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองมือได ้

 
คณะเภสัชศาสตร์  

หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
1. ตอ้งมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบติังานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐไดห้ลงัจากจบการศึกษาแลว้ โดยตอ้ง

สามารถท าสญัญาผกูพนัฝ่ายเดียว หรือสญัญาปลายเปิดกบัรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลยั  
2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาสาขาเภสชัศาสตร์ จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ

อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ดงัต่อไปน้ี 
2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders)  

โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality 
Disorders ) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนั
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอยา่ง
ถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
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2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และการประกอบ
วชิาชีพเภสชักรรม 

2.4 ผูผ้่านการสอบขอ้เขียนจะไดรั้บการทดสอบสายตา ดา้นความสามารถในการแยกแยะสี เน่ืองจากมีความจ าเป็น 
ต่อการประกอบวชิาชีพเภสชักรรมบางสาขา 
 
คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ีย 
สะสม ไม่ต ่ากวา่ 3.00  

2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมวชิาภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต ่ากวา่ 3.00 (6 ภาคการศึกษา) 

 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจุิฬาภรณ์ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศหรืออยูใ่นระหวา่งการศึกษาชั้นปีสุดทา้ยและคาดวา่จะส าเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2561  หมายเหตุ ทั้งน้ีหากผา่น
การคดัเลือกและแจง้ความจ านงเขา้ศึกษาแลว้แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนวนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่จะ
ถือวา่เป็นโมฆะ 

2. เป็นผูมี้ความประพฤติดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

3. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4. จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 

5. มีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ต่อไปน้ี 5.1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) 
หรือ 5.2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 5.3) TU-GET ≥ 500 

* ในกรณีท่ีผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 5 แต่มีคะแนนภาษาองักฤษอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ดงัน้ี TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400  และมีผลการ
เรียนเฉล่ียรวมวชิาภาษาองักฤษ ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากวา่ 3.00 จะไดรั้บการพิจารณารับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไขโดยจดั
ใหมี้การพฒันาภาษาองักฤษเพ่ิมเติมในระหวา่งการศึกษา  

อน่ึง  ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาองักฤษท่ีน ามาแสดง ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีทดสอบจนถึงวนั
สมคัรเขา้ศึกษา 

  
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมทางคลนิิก  (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
1.    เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ

และต่างประเทศหรืออยูใ่นระหวา่งการศึกษาชั้นปีสุดทา้ยและคาดวา่จะส าเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ ทั้งน้ีหาก
ผา่นการคดัเลือกและแจง้ความจ านงเขา้ศึกษาแลว้แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนวนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่
จะถือวา่เป็นโมฆะ 

2.    เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

3. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
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4. จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 

5. มีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ต่อไปน้ี 5.1) TOEFL (ITP,PBT ≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) 
หรือ 5.2) IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ 5.3) TU-GET ≥ 500 

* ในกรณีท่ีผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 5 แต่มีคะแนนภาษาองักฤษอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ดงัน้ี TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400  และมีผลการ
เรียนเฉล่ียรวมวชิาภาษาองักฤษ ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากวา่ 3.00 จะไดรั้บการพิจารณารับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไขโดยจดั
ใหมี้การพฒันาภาษาองักฤษเพ่ิมเติมในระหวา่งการศึกษา  

อน่ึง  ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาองักฤษท่ีน ามาแสดง ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีทดสอบจนถึงวนั
สมคัรเขา้ศึกษา 

หลกัสูตรการแพทย์แผนจนีบณัฑติ  (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
1. อายไุม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นบัถึงวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1) และตอ้งไม่เป็นสญัชาติจีน 
2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศหรืออยูใ่นระหวา่งการศึกษาชั้นปีสุดทา้ยและคาดวา่จะส าเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ ทั้งน้ีหากผา่น
การคดัเลือกและแจง้ความจ านงเขา้ศึกษาแลว้แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนวนัข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่จะ
ถือวา่เป็นโมฆะ 

3. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวทิยาลยัวา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถและจะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

5. จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกลงโทษเน่ืองจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา 
 6. เกณฑก์ารรับเขา้นกัศึกษาการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต ดา้นภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
- ตอ้งมีคะแนนภาษาองักฤษ ตามเกณฑห์ลกัสูตรนานาชาติ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบอยา่งใด อยา่งหน่ึง   ดงัน้ี 
  1) TOEFL (ITP,PBT≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ 2) IELTS ≥ 6.0 (Band) 3) หรือ TU-GET ≥ 500 
* ในกรณีท่ีผูส้มคัรมีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดขา้งตน้  แต่มีคะแนนภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหน่ึง   ดงัน้ี 
TOEFL (ITP,PBT ≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400  และมีผลการเรียนเฉล่ียรวมวชิา
ภาษาองักฤษ ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากวา่ 3.00 จะไดรั้บการพิจารณารับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไขโดยจดัใหมี้การพฒันา
ภาษาองักฤษเพ่ิมเติมในระหวา่งการศึกษา  
- หรือมีผลคะแนนภาษาจีนกลาง HSK ระดบั 4 ข้ึนไป นกัศึกษาจะไดรั้บพิจารณาเขา้ศึกษาโดยมีเง่ือนไข คือ ไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา 
CMN 112 Fundamentals of Chinese 1 และวชิา CMN 121 Fundamentals of Chinese 2 
 อน่ึง  ผลคะแนนทดสอบทกัษะดา้นภาษาองักฤษและภาษาจีนท่ีน ามาแสดง ตอ้งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีทดสอบ
จนถึงวนัสมคัรเขา้ศึกษา 
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เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

1 00501012194 คณะนิติศำสตร ์พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - - 97

2 00501012124 คณะนิติศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - - 39

3 00501012134 คณะนิติศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - - 13

4 00501012144 คณะนิติศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - - 13

5 00501012154 คณะนิติศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - - 13

6 00501013194 คณะนิติศำสตร ์มธ.ศูนยล์ ำปำง พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - - 33

7 00501013124 คณะนิติศำสตร ์มธ.ศูนยล์ ำปำง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - - 9

8 00501013134 คณะนิติศำสตร ์มธ.ศูนยล์ ำปำง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - - 4

9 00501013144 คณะนิติศำสตร ์มธ.ศูนยล์ ำปำง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - - 4

10 00501013154 คณะนิติศำสตร ์มธ.ศูนยล์ ำปำง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - - 10

11 00502012104 คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑติ 4 ปี  (ศึกษำที่ศูนยร์งัสติ) - 30 - 71 20 - - 20 - - 20

12 00502022104 คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี หลกัสูตรบรหิำรธุรกจิบณัฑติ 4 ปี (ศึกษำที่ศูนยร์งัสติ) - 30 - 71 20 - - 20 - - 15

13 00502031104 คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี หลกัสูตรควบบญัชีบณัฑติและบญัชีมหำบณัฑติ (กำรบญัชีธุรกจิแบบ

บูรณำกำร) 5 ปี (ศึกษำที่ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 71 20 - - 20 - - 15

14 00502041104 คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี หลกัสูตรควบบรหิำรธุรกจิบณัฑติ (กำรจดักำรธุรกจิแบบบูรณำกำร) และ

วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ 5 ปี (ศึกษำที่ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 71 20 - - 20 - - 15

15 00503012194 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรเมืองกำรปกครอง พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

16 00503012124 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรเมืองกำรปกครอง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

17 00503012134 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรเมืองกำรปกครอง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

18 00503012144 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรเมืองกำรปกครอง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

19 00503012154 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรเมืองกำรปกครอง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

20 00503012164 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรเมืองกำรปกครอง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

21 00503022194 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรระหว่ำงประเทศ พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

22 00503022124 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรระหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

23 00503022134 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรระหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

24 00503022144 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรระหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

25 00503022154 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรระหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

26 00503022164 คณะรฐัศำสตร ์สำขำกำรระหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

เกณฑก์ำรคดัเลอืกบุคคลเขำ้ศึกษำในมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ระดบัปรญิญำตร ีประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 รอบที่ 4 (กำรรบัแบบ Admissions) จ ำนวนรบั 2,040 คน

45

45

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 171/742

กลับหน้าสารบัญ



เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

27 00503032194 คณะรฐัศำสตร ์สำขำบรหิำรรฐักจิ พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

28 00503032124 คณะรฐัศำสตร ์สำขำบรหิำรรฐักจิ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

29 00503032134 คณะรฐัศำสตร ์สำขำบรหิำรรฐักจิ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

30 00503032144 คณะรฐัศำสตร ์สำขำบรหิำรรฐักจิ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

31 00503032154 คณะรฐัศำสตร ์สำขำบรหิำรรฐักจิ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

32 00503032164 คณะรฐัศำสตร ์สำขำบรหิำรรฐักจิ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

33 00504012104 คณะเศรษฐศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - - 20

34 00505012114 คณะสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - - 80

35 00505023114 คณะสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์มธ. ศูนยล์ ำปำง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - - 30

36 00506002194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  ภำษำศำสตร ์ ภำษำเยอรมนั  ภำษำญ่ีปุ่ น พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

37 00506002124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  ภำษำศำสตร ์ ภำษำเยอรมนั  ภำษำญ่ีปุ่ น พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบ

ที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส
-

30 - 77 20 - - 20 - -

38 00506002134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  ภำษำศำสตร ์ ภำษำเยอรมนั  ภำษำญ่ีปุ่ น พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบ

ที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั
-

30 - 78 20 - - 20 - -

39 00506002144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  ภำษำศำสตร ์ ภำษำเยอรมนั

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น
-

30 - 79 20 - - 20 - -

40 00506002154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  ภำษำศำสตร ์ ภำษำเยอรมนั  ภำษำญ่ีปุ่ น พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบ

ที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี
-

30 - 80 20 - - 20 - -

41 00506002164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  ภำษำศำสตร ์ ภำษำเยอรมนั  ภำษำญ่ีปุ่ น พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบ

ที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั
-

30 - 81 20 - - 20 - -

42 00506002174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  ภำษำศำสตร ์ ภำษำเยอรมนั  ภำษำญ่ีปุ่ น พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบ

ที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี
-

30 - 82 20 - - 20 - -

43 00506002184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  ภำษำศำสตร ์ ภำษำเยอรมนั  ภำษำญ่ีปุ่ น พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบ

ที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี
-

30 - 83 20 - - 20 - -

44 00506052194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

45 00506052104 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ - 20 - 72 30 - - 30 - -

45
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เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 172/742

กลับหน้าสารบัญ



เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

46 00506052124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

47 00506052134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์ รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

48 00506052144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

49 00506052154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำพื้นฐำนศิลปศำสตร ์ รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

50 00506052164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2  เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

51 00506052174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์ รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี - 30 - 82 20 - - 20 - -

52 00506052184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำจติวิทยำ  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 - -

53 00506022194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

54 00506022124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส

- 30 - 77 20 - - 20 - -

55 00506022134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั

- 30 - 78 20 - - 20 - -

56 00506022144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น

- 30 - 79 20 - - 20 - -

57 00506022154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี

- 30 - 80 20 - - 20 - -

58 00506022164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2  เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั

- 30 - 81 20 - - 20 - -

59 00506022174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์ รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี

- 30 - 82 20 - - 20 - -

60 00506022184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรสนเทศศำสตร ์

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์ รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี

- 30 - 83 20 - - 20 - -

61 00506032194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

62 00506032124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

63 00506032134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

64 00506032144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

65 00506032154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

66 00506032164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

67 00506032174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี - 30 - 82 20 - - 20 - -

68 00506032184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 - -

5
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เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 173/742

กลับหน้าสารบัญ



เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

69 00506102194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำปรชัญำ พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

70 00506102124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำปรชัญำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

71 00506102134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำปรชัญำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

72 00506102144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำปรชัญำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

73 00506102154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำปรชัญำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

74 00506102164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำปรชัญำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

75 00506102174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำปรชัญำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี - 30 - 82 20 - - 20 - -

76 00506102184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำปรชัญำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 - -

77 00506042194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำศำสตร ์พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ 03=60 30 - 71 20 - - 20 - -

78 00506042124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส 03=60 30 - 77 20 - - 20 - -

79 00506042134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั 03=60 30 - 78 20 - - 20 - -

80 00506042144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น 03=60 30 - 79 20 - - 20 - -

81 00506042154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี 03=60 30 - 80 20 - - 20 - -

82 00506042164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั 03=60 30 - 81 20 - - 20 - -

83 00506042174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี 03=60 30 - 82 20 - - 20 - -

84 00506042184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี 03=60 30 - 83 20 - - 20 - -

85 00506072114 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำองักฤษ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 03=75 50 - - - - - - - - 5

86 00506092194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำฝร ัง่เศส พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

87 00506092124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำฝร ัง่เศส พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

88 00506092134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำฝร ัง่เศส พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

89 00506092144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำฝร ัง่เศส พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

90 00506092154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำฝร ัง่เศส พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

91 00506092164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำฝร ัง่เศส พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

92 00506092174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำฝร ัง่เศส พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี - 30 - 82 20 - - 20 - -

93 00506092184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำฝร ัง่เศส พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 - -

94 00506142154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำและวฒันธรรมจนี พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 80= 75% 

หรอื 225 

คะแนน

ข้ึนไป

- 10

95 00506132134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำเยอรมนั พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - - 3
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เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

96 00506152194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำรสัเซีย พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

97 00506152124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำรสัเซีย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

98 00506152134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำรสัเซีย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

99 00506152144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำรสัเซีย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

100 00506152154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำรสัเซีย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

101 00506152164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำรสัเซีย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

102 00506152174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำรสัเซีย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี - 30 - 82 20 - - 20 - -

103 00506152184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำรสัเซีย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 - -

104 00506062114 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำและวรรณคดีองักฤษ  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 03=75 50 - - - - - - - - 5

105 00506082194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำไทย พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - -

106 00506082124 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำไทย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 - -

107 00506082134 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำไทย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 - -

108 00506082144 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำไทย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 - -

109 00506082154 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำไทย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - -

110 00506082164 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำไทย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 - -

111 00506082174 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำไทย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี - 30 - 82 20 - - 20 - -

112 00506082184 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภำษำไทย พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 - -

113 00506122194 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำภูมิศำสตรแ์ละภูมิสำรสนเทศ พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - - 10
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เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

114 00506171294 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษำ พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - GPA>=2.75

115 00506171224 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส
-

30 - 77 20 - - 20 - GPA>=2.75

116 00506171234 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั
-

30 - 78 20 - - 20 - GPA>=2.75

117 00506171244 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น
-

30 - 79 20 - - 20 - GPA>=2.75

118 00506171254 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี
-

30 - 80 20 - - 20 - GPA>=2.75

119 00506171264 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั
-

30 - 81 20 - - 20 - GPA>=2.75

120 00506171274 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี
-

30 - 82 20 - - 20 - GPA>=2.75

121 00506171284 คณะศิลปศำสตร ์สำขำวิชำเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี
-

30 - 83 20 - - 20 - GPA>=2.75

122 00507012194 คณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์  - 30  - 71 20  -  - 20  - - 30

123 00507012114 คณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1  - 50  -  -  -  -  -  -  - - 30

124 00507012124 คณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส  - 30  - 77 20  -  - 20  - -

125 00507012134 คณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั  - 30  - 78 20 - - 20  - -

126 00507012144 คณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำญ่ีปุ่ น  - 30  - 79 20  -  - 20  - -

127 00507012154 คณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี  - 30  - 80 20  -  - 20  - -

128 00507012184 คณะวำรสำรศำสตรแ์ละสื่อสำรมวลชน พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี  - 30  - 83 20  -  - 20  - -

129 00508012114 คณะสงัคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ สำขำวิชำสงัคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1  - 50  -  -  -  -  -  -  - GPA>=2.50 20

130 00508022214 คณะสงัคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ สำขำวิชำกำรวิจยัทำงสงัคม พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1  - 50  -  -  -  -  -  -  - GPA>=2.50 15

131 00509052104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำศำสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 12

132 00509082104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำเทคโนโลยีเพื่อกำรพฒันำยัง่ยืน 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

133 00509092104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 15

134 00509012104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพวิเตอร ์ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 

ศิลป์ค ำนวณ

30

135 00509042104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำคณิตศำสตร ์ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

20

60
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เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

136 00509032104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำสถติิ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

137 00509112104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีกำรอำหำร 03 = 30 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

138 00509102104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำเคมี 03 = 30 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

139 00509122104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำคณิตศำสตรป์ระยกุต ์ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5

140 00509182104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำฟิสกิสอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5

141 00509142104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

142 00509152104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำฟิสกิส ์ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5

143 00509162104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีสิ่งทอ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

144 00509172104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวสัดุศำสตร ์ 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5

145 00509133104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพวิเตอร ์(ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง ) 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต

ศิลป์ค ำนวณ

5

146 00509272204 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพวิเตอร ์(โครงกำรพเิศษ) 03 = 25 10 85 = 25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 

ศิลป์ค ำนวณ

35

147 00509202204 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำคณิตศำสตรก์ำรจดักำร (ตรคีวบโท) (โครงกำรพเิศษ) 03 = 25 10 85 = 25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

148 00509252204 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำกำรประกนัภยั (โครงกำรพเิศษ) 03 = 25 10 85 = 25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

149 00509282204 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำคณิตศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5

150 00509292204 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำสถติิ (โครงกำรพเิศษ) 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10

151 00509312104 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละนวตักรรมทำงอำหำร 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5

152 00509322204 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำเทคโนโลยีพลงังำนชีวภำพและกำรแปรรูปเคมีชีวภำพ (โครงกำร

พเิศษ)

03 = 30 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5

153 00509302204 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำศำสตรแ์ละนวตักรรมขอ้มูล (โครงกำรพเิศษ) 03 = 25 10 85=25 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต

ศิลป์ค ำนวณ

10

154 00510012104 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ - 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต 80

155 00510022104 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร - 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต 45

156 00510032104 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ - 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต 40

157 00510042104 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี - 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต 33

158 00510052104 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่งกล - 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต 48

159 00510062104 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต 40

160 00510122204 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติสองสถำบนั : TEP (หลกัสูตรภำษำองักฤษ) 

(โครงกำรพเิศษ)

03=45 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต

หรอืเทียบเท่ำ

10
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เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

161 00510132204 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ ภำษำองักฤษ TEPE (หลกัสูตรภำษำองักฤษ) 

(โครงกำรพเิศษ)

03=45 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต

หรอืเทียบเท่ำ

10

162 00510114204 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต ์(AUTO) (หลกัสูตรภำษำองักฤษ) (โครงกำรพเิศษ) 03=45 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต

หรอืเทียบเท่ำ

3

163 00510072204 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและกำรบรหิำรกำรกอ่สรำ้ง (EBM) (โครงกำรพเิศษ) - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10

164 00510082204 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำอตุสำหกำร (iPEN-iEE) (โครงกำรพเิศษ) - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10

165 00510092204 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์(Soft-En) (โครงกำรพเิศษ) - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10

166 00510104204 คณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิชำวิศวกรรมเทคโนโลยียำนยนต ์(ศึกษำที่ มธ.ศูนยพ์ทัยำ ) (V-TECH) - 15 - 72 15 73 20 35 - วิทย-์คณิต

หรอืเทียบเท่ำ

หรอื ปวช.ช่ำง

อตุสำหกรรม

10

167 00511022104 คณะแพทยศำสตร ์หลกัสูตรกำรแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑติ - 20 - 72 30 - - 30 - วิทย-์คณิต 30

168 00512012104 คณะสหเวชศำสตร ์ สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ - 20 - 72 30 - - 30 - - 50

169 00512022104 คณะสหเวชศำสตร ์ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบดั - 20 - 72 30 - - 30 - - 50

170 00512032104 คณะสหเวชศำสตร ์ สำขำวิชำวิทยำศำสตรก์ำรกฬีำและกำรออกก ำลงักำย - 20 - 72 30 - - 30 - - 10

171 00512082204 คณะสหเวชศำสตร ์สำขำวิชำรงัสเีทคนิค (โครงกำรพเิศษ) - 20 - 72 30 - 30 - - 5

172 00514042104 คณะพยำบำลศำสตร ์  - 20  - 72 30  -  - 30  - - 40

173 00515022914 คณะศิลปกรรมศำสตร ์สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพสัตรำภรณ์  (เอกสิ่งทอ)

เลอืกสอบวิชำควำมถนัดทำงสถำปตัยกรรมศำสตร ์

- 10 - 74 40 - - 40 - -

174 00515022924 คณะศิลปกรรมศำสตร ์สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพสัตรำภรณ์  (เอกสิ่งทอ)

เลอืกสอบวิชำควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร ์

- 10 - 76 40 - - 40 - -

175 00515032914 คณะศิลปกรรมศำสตร ์สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพสัตรำภรณ์  (เอกแฟชัน่)

เลอืกสอบวิชำควำมถนัดทำงสถำปตัยกรรมศำสตร ์

- 10 - 74 40 - - 40 - -

176 00515032924 คณะศิลปกรรมศำสตร ์สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบพสัตรำภรณ์  (เอกแฟชัน่)

เลอืกสอบวิชำควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร ์

- 10 - 76 40 - - 40 - -

177 00515043914 คณะศิลปกรรมศำสตร ์ สำขำวิชำออกแบบหตัถอตุสำหกรรม เลอืกสอบวิชำควำมถนัดทำงสถำปตัยกรรม

ศำสตร ์(ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง)

- 10 - 74 40 - - 40 - -

178 00515043924 คณะศิลปกรรมศำสตร ์สำขำวิชำออกแบบหตัถอตุสำหกรรม เลอืกสอบวิชำควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร ์

(ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง)

- 10 - 76 40 - - 40 - -
5

7

7
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เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

179 00516012204 คณะสถำปตัยกรรมศำสตรแ์ละกำรผงัเมือง สำขำวิชำสถำปตัยกรรม (โครงกำรพเิศษ) - 10 - 74 40 - - 40 - - 5

180 00516032204 คณะสถำปตัยกรรมศำสตรแ์ละกำรผงัเมือง สำขำวิชำสถำปตัยกรรมภำยใน (โครงกำรพเิศษ) - 10 - 74 40 - - 40 - - 5

181 00516052204 คณะสถำปตัยกรรมศำสตรแ์ละกำรผงัเมือง สำขำวิชำภูมิสถำปตัยกรรม (โครงกำรพเิศษ) - 10 - 74 40 - - 40 - - 5

182 00516022204 คณะสถำปตัยกรรมศำสตรแ์ละกำรผงัเมือง สำขำวิชำสถำปตัยกรรมเพื่อกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

(โครงกำรพเิศษ)

- 10 - 74 40 - - 40 - - 5

183 00516042214 คณะสถำปตัยกรรมศำสตรแ์ละกำรผงัเมือง สำขำวิชำกำรผงัเมือง พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - - 5

184 00517012104 คณะสำธำรณสขุศำสตร ์สำขำวิชำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั - 20 - 72 30 - - 30 - - 34

185 00517022104 คณะสำธำรณสขุศำสตร ์สำขำวิชำอนำมยัสิ่งแวดลอ้ม - 20 - 72 30 - - 30 - - 19

186 00517032104 คณะสำธำรณสขุศำสตร ์สำขำวิชำกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพเชิงนวตักรรม - 20 - 72 30 - - 30 - - 19

187 00517043104 คณะสำธำรณสขุศำสตร ์สำขำวิชำอนำมยัชุมชน (ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง) - 20 - 72 30 - - 30 - - 9

188 00517013104 คณะสำธำรณสขุศำสตร ์สำขำวิชำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง) - 20 - 72 30 - - 30 - - 9

189 00517023104 คณะสำธำรณสขุศำสตร ์สำขำวิชำอนำมยัสิ่งแวดลอ้ม (ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง) - 20 - 72 30 - - 30 - - 9

190 00518012104 คณะเภสชัศำสตร ์ - 10 - 72 40 - - 40 - - 45

191 00519012194 คณะวิทยำกำรเรยีนรูแ้ละศึกษำศำสตร ์ สำขำวิชำวิทยำกำรเรยีนรู ้พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30  - 71 20  -  - 30  - - 10

192 00519012114 คณะวิทยำกำรเรยีนรูแ้ละศึกษำศำสตร ์ สำขำวิชำวิทยำกำรเรยีนรู ้พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50  -  -  -  -  -  -  - -

193 00524013114 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำสหวิทยำกำรสงัคมศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 (ศึกษำที่ มธ.ศูนย์

ล ำปำง )

- 50 - - - - - - - - 70

194 00524023294 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์

(ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง)

- 30 - 71 20 - - 20 - - 10

195 00524023224 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำฝร ัง่เศส (ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง )

- 30 - 77 20 - - 20 - -

196 00524023234 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำเยอรมนั (ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง )

- 30 - 78 20 - - 20 - -

197 00524023244 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำญ่ีปุ่ น (ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง )

- 30 - 79 20 - - 20 - -

198 00524023254 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำจนี (ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง )

- 30 - 80 20 - - 20 - -

199 00524023264 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำอำหรบั (ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง )

- 30 - 81 20 - - 20 - -

200 00524023274 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำบำล ี(ศึกษำที่ มธ.ศูนยล์ ำปำง )

- 30 - 82 20 - - 20 - -
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เลขเรยีงล ำดบั รหสัคณะ/สำขำ ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

O-NET

ค่ำน ้ำหนัก 

GAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 GAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รหสัวิชำ 

PAT

ค่ำน ้ำหนัก 

PAT

รวมค่ำน ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่ 

PAT

คุณสมบตัิ

พเิศษตำม

ประกำศ

จ ำนวนรบั

201 00524021294 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์

(ศึกษำที่ มธ.ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 71 20 - - 20 - - 15

202 00524021224 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำฝร ัง่เศส (ศึกษำที่ มธ.ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 77 20 - - 20 - -

203 00524021234 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำเยอรมนั (ศึกษำที่ มธ.ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 78 20 - - 20 - -

204 00524021244 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำญ่ีปุ่ น (ศึกษำที่ มธ.ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 79 20 - - 20 - -

205 00524021254 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำจนี (ศึกษำที่ มธ.ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 80 20 - - 20 - -

206 00524021264 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำอำหรบั (ศึกษำที่ มธ.ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 81 20 - - 20 - -

207 00524021274 วิทยำลยัสหวิทยำกำร สำขำวิชำปรชัญำ กำรเมือง และเศรษฐศำสตร ์(โครงกำรพเิศษ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์

รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบภำษำบำล ี(ศึกษำที่ มธ.ท่ำพระจนัทร)์

- 30 - 82 20 - - 20 - -

208 00523011204 วิทยำลยันวตักรรม หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรจดักำรมรดกวฒันธรรมและอตุสำหกรรม

สรำ้งสรรค ์(โครงกำรพเิศษ) (ศึกษำที่ มธ. ท่ำพระจนัทร)์

- 50 - - - - - - - - 19

209 00523031204 วิทยำลยันวตักรรม หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำนวตักรรมและกำรแปรรูปทำงดิจทิลั (โครงกำร

พเิศษ) (ศึกษำที่ มธ. ท่ำพระจนัทร)์

 - 30  - 71 20 - - 20 - - 10

210 00529022304 วิทยำลยัแพทยศำสตรน์ำนำชำติจุฬำภรณ์ สำขำวิชำเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก (หลกัสูตรนำนำชำติ) - 20 - 72 30  -  - 30  - - 1

211 00529032304 วิทยำลยัแพทยศำสตรน์ำนำชำติจุฬำภรณ์ สำขำวิชำวิศวกรรมทำงคลนิิก (หลกัสูตรนำนำชำติ) - 20 - 72 30  -  - 30  - - 1

212 00529012304 วิทยำลยัแพทยศำสตรน์ำนำชำติจุฬำภรณ์ หลกัสูตรกำรแพทยแ์ผนจนีบณัฑติ (หลกัสูตรนำนำชำติ) - 20 - 72 30  -  - 30  - - 5

213 00530012204 วิทยำลยัพฒันศำสตรป๋์วย อึ๊งภำกรณ์ สำขำวิชำกำรพฒันำเชิงสรำ้งสรรค ์(โครงกำรพเิศษ) - 50 - - - - - - - - 5
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

  

หมายเหต ุ 

1. GPAX ใหค้่าน ้ าหนกั 20% ทุกคณะ/สาขาวชิา         

2. O-NET ให้ค่าน ้ าหนกั 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยก าหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 

วชิาวทิยาศาสตร์ ใหค้่าน ้ าหนกัวชิาละ 6%  

3. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑก์ารรับเขา้ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ดูรายละเอียดในคุณสมบติัเฉพาะ 

4. คณะแพทยศาสตร์ หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ดูรายละเอียดในคุณสมบติัเฉพาะ 

5. วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลกัสูตร

นานาชาติ) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางคลินิก (หลกัสูตรนานาชาติ) และหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน

บณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑก์ารรับเขา้ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ดูรายละเอียดใน

คุณสมบติัเฉพาะ 
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มหาวทิยาลัยมหิดล 
ที่ตั้ง 
 999 ถนนพทุธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  (หน่วยงานรับเขา้ :  กองบริหารการศึกษา 
โทรศพัท์ 0-2849-4590, 4592, 4595-97 โทรสาร 0-2849-4558) ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมหิดลมีส่วนงานในสังกดัท่ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีรวม
ทั้งส้ิน 9,858 ไร่  2 งาน 60 ตารางวา ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 10 แห่ง ดงัน้ี 
 1. พืน้ทีเ่ขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 2 ไร่ 18 ตารางวา 
 2. พืน้ทีเ่ขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 106 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา  
 3. พืน้ทีเ่ขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งาน 53  ตารางวา   

4. พืน้ทีเ่ขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือท่ี  205 ไร่  2 งาน 78 ตารางวา        
5. พืน้ทีเ่ขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือท่ี 2 ไร่  2 งาน  61 ตารางวา 
6.  พืน้ทีต่ าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล และต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  
    6.1 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล มีเน้ือท่ี 1,239 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา 
 6.2  ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน มีเน้ือท่ี 11 ไร่  

 7.  พืน้ทีอ่ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา มีเน้ือท่ี 28 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา 
 8. พืน้ทีต่ าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี มีเน้ือท่ี 6,792 ไร่   
 9. พืน้ทีต่ าบลบึงเสนาท อ าเภอเมอืง และต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครีี จงัหวดันครสวรรค์  
  9.1  ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมือง มีเน้ือท่ี 32 ไร่        
  9.2 ต าบลเขาทอง อ าเภอพยหุะคีรี มีเน้ือท่ี 1,009 ไร่   
          10. พืน้ทีต่ าบลโนนหนามแท่ง และต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมอืง จงัหวดัอ านาจเจริญ   
      10.1 ต าบลโนนหนามแท่ง บริเวณศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ มีเน้ือท่ี 43 ไร่ 
      10.2 ต าบลสร้างนกทา มีเน้ือท่ี 384 ไร่ 73 ตารางวา 
คุณสมบัตเิฉพาะ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
 

เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 60  
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี   3  มิถุนายน  2562  เวลา  7.30 น. 

สถานท่ี   คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

447 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-354 3749 
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ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

กรอกประวติัออนไลน์ล่วงหนา้ไดท่ี้ www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions  

ตั้งแต่วนัประกาศผลสอบ (โดยสัง่พิมพป์ระวติัในวนัสอบสมัภาษณ์) หรือ 

กรอกประวติัในวนัมาสอบสมัภาษณ์ ณ หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารราชรัตน์  

ตรวจร่างกาย วนัท่ี  2  มิถุนายน  2562  เวลา   8.30 น.  
สถานท่ี  ลานหนา้หอ้งการเงินกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ค่าตรวจร่างกาย  600 บาท 

ก าหนดการเพ่ิมเติม www.pharmacy.mahidol.ac.th/admissions 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 หลกัสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 

1.1 ไม่เป็นผูต้าบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง โดยไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้  ซ่ึงจะตอ้งแนบผลตรวจภาวะตาบอด
สีจากโรงพยาบาลของรัฐมาในการสมคัร 

1.2 มีคุณสมบติัเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 คือ ผูส้มคัรตอ้งมีสุขภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และ
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ์ดงัต่อไปน้ีมีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือ
ผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders)  บุคลิกภาพผิดปกติ  (personality 
disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ 
อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์
(1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอยา่ง

ถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์
(2) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วยและการประกอบ

วชิาชีพการสตัวแพทย ์
(3) มีความพิการทางร่างกายอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน  และการประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์
(4) มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้ินเฉล่ียท่ีความถ่ี 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิ

เบล และความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติ
ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์

(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจร่างกายของสถาบนันั้นๆ เห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบติังาน  และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ์ โดยมีระดบัการมองเห็นในตาขา้งดี เม่ือ
แกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12 หรือ 20/40 

(6) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้และคณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจร่างกายของสถาบนันั้นๆ เห็นวา่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน  และการประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์

ทั้งน้ีส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในขอ้ใดขอ้หน่ึง ใหแ้ต่ละคณะ/สถาบนั พิจารณาตดัสิน ซ่ึงผลการพิจารณาของคณะ/สถาบนั ถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 
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 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ  ≥  1  ไม่ก าหนด 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. 

สถานท่ี หอ้งสมุดและศูนยส์นเทศ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมฯ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

 (ค่าสอบสมัภาษณ์ 100 บาท  ) 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข  02-441-5242-4 ต่อ 1429 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายประกอบดว้ยใบรับรองแพทย ์ผลการตรวจเอก็ซเรยป์อดและผลการทดสอบ

ภาวะตาบอดท่ีตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐ มายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต :  ไม่เป็นตาบอดสี ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ส่วนสูงไม่ต ่ากวา่ 150 cm. 
 

เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 30 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี  4 มิถุนายน 2562   เวลา 13.00-14.00 น. 

สถานท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา    (ค่าสอบสมัภาษณ์ 250 บาท  ) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.ns.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-441-5333 ต่อ 2122, 2123   

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2562   เวลา 10.30-11.00 น. 
สถานท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.ns.mahidol.ac.th 

ตรวจร่างกาย วนัท่ี 4 มิถุนายน 2562   เวลา 8.00-9.00 น. 

สถานท่ี ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก ศาลายา (ค่าตรวจร่างกาย 450 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.ns.mahidol.ac.th 
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล :  ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง มีการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาองักฤษ 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 
≥ 1 ≥ 1 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 

 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,  วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขา
วชิาเอกวศิวกรรผลิตภณัฑน์มและเคร่ืองด่ืม, วศิวกรรมไฟฟ้า, วศิวกรรมโยธา 
  

เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

 แตล่ะกลุม่ฯ  ≥ 30 

 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  

เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

 แตล่ะกลุม่ฯ ≥ 30 รวม 5 กลุม่ฯ ≥ 30 

 
  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(นานาชาติ) :  ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง มีการสอบ
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผูส้มัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้  
ภาษาองักฤษขั้นต ่าท่ีรับเขา้ศึกษา (ผลสอบภาษาองักฤษตอ้งมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัท่ีสมคัร) ดงัน้ี   
         - TOEFL : Paper Based ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 500 ข้ึนไป หรือ Internet Based ท่ีระดบัคะแนน 

  ตั้งแต่ 61 ข้ึนไป หรือ Computer Based ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 173 ข้ึนไป หรือ 
- IELTS ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 5.5 ข้ึนไป หรือ 
- MU GRAD TEST ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 40 ข้ึนไป หรือ 
- SAT I (Reasoning Test) ท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 1,000 ข้ึนไป 
 

เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

 แตล่ะกลุม่ฯ ≥ 30 
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รายละเอียดการสอบสมัภาษณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  ทุกสาขาวชิาใชก้ าหนดการเดียวกนั 
สอบสมัภาษณ์ วนัศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคาร 1 (อาคารอ านวยการ) อาคาร 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.eg.mahidol.ac.th  

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-8892138 ต่อ 6028-33,084 456 1928 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 08.00-08.45 น.  
สถานท่ี อาคาร 1 (อาคารอ านวยการ) คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ เอกซเรยป์อด ตรวจปัสสาวะ) จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน  

ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

สถานท่ี อาคาร 1 (อาคารอ านวยการ) อาคาร 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

 
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการออกก าลงักายและการกีฬา  วชิาเอกการออกก าลงักายและการกีฬา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการออกก าลงักายและการกีฬา  วชิาเอกกีฬาฟตุบอล 
 
เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 

01 02 03 04 05 
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1  รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 20 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี  3  มิถุนายน  2562  เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ชั้น 2 อาคารวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  (ค่าสอบ

สมัภาษณ์ 500 บาท ค่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 50 บาท) 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 0-2441-4297 ต่อ 203 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี  3 มิถุนายน  2562  เวลา 08.00 น. 
ผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ทุกสาขารายงานตวั 

หอ้ง 204 ชั้น 2 อาคารวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐ/เอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

สถานท่ี หอ้ง 204 ชั้น 2 อาคารวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

ส่ิงท่ีเตรียมมาเพ่ิมเติม - ส าเนาทะเบียนบา้น,ส าเนาบตัรประชาชน และใบผลการศึกษาผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ 
- ชุดกีฬาส าหรับการท าทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
   (เส้ือยดื  กางเกงขายาว หรือกางเกงขาสั้น) 
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วทิยาเขตกาญจนบุรี 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 

เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

1 2 3 4 5 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1     และรวม 3 กลุ่มฯ น้ี ≥ 25  

 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  :  ตอ้งไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาเช่น โรคลมชกั โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวไตวาย โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ และโรค
หรือความผิดปกติทางร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
  
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาธรณีศาสตร์  :  ตอ้งไม่เป็นตาบอดสี โรคลมชกั โรคหอบหืด โรคหวัใจ โรคความดนั
โลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
 หมายเหตุ : GAT ≥ 20% / PAT1 และ PAT2 รวมกนั ≥ 20% 
 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  :  ตอ้งไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาเช่น โรคลมชกั โรคหอบหืด โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวไตวาย โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
 
 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั  :  ตอ้งไม่เป็น ตาบอดสี โรคลมชกั 
โรคหอบหืด โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
 หมายเหตุ : PAT3 รวมกนั ≥ 25% 
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 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

01 02 03 04 05 
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       

 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1       
 
 รายละเอียดการสอบสมัภาษณ์ วทิยาเขตกาญจนบุรี  ส าหรับทุกหลกัสูตร 
สอบสมัภาษณ์ วนั เวลา สถานท่ี สอบสมัภาษณ์ (ค่าสอบสมัภาษณ์ 200 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.ka.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข (034)-585-058 ต่อ 2104 หรือ 08-6377-9947  

งานการศึกษาและกิจการนกัศึกษา วทิยาเขตกาญจนบุรี 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนั เวลา สถานท่ี สอบสมัภาษณ์   
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.ka.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข (034)-585-058 ต่อ 2104 หรือ 08-6377-9947  

งานการศึกษาและกิจการนกัศึกษา วทิยาเขตกาญจนบุรี 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐ มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

สถานท่ี โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
1.1 ไม่รับผูส้มคัรท่ีศึกษาหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  
1.2 มีสญัชาติไทยและคุณสมบติัครบถว้น ท่ีสามารถท าสญัญากบัมหาวทิยาลยั เพื่อเขา้ปฏิบติัชดใชทุ้นหลงัส าเร็จ

การศึกษาได ้
1.3 น ้าหนกัไม่ควรนอ้ยกวา่ 40 กิโลกรัม และไม่ควรมากกวา่ 70 กิโลกรัม ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 150 เซนติเมตร ทั้งน้ีหาก

ไม่อยูใ่นเกณฑใ์หข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
1.4 ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา การ

ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดงัต่อไปน้ี 
1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรค

อารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality 
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Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนั
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม/วชิาชีพการพยาบาล 

2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วยหรือส่งผลใหเ้กิดความพิการอยา่ง
ถาวรอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม/วชิาชีพการพยาบาล 

3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม/วชิาชีพการพยาบาล 

4) มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม/
วชิาชีพการพยาบาล 

5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
5.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง โดยไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้ 
5.2) ระดบัการมองเห็นในตาขา้งดี แยก่วา่ 6/12 หรือ 20/40 

6) มีความผิดปกติในการไดย้ินทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้ินเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล 
และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์
ประสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) 

 7) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้ระบุไวท่ี้คณะกรรมการแพทย์ผูต้รวจรางกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ทั้งน้ี อาจมีการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได ้ 

รายละเอียดของโรคหรืออาการผดิปกติ ตลอดจนระดบัความรุนแรงและการด าเนินโรค/อาการอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือเป็นอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และวธีิการตรวจวนิิจฉยั และ
เกณฑใ์นการพิจารณาจะก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญขององคก์รวชิาชีพ ซ่ึงผูส้มคัรสามารถขอรับขอ้มูลไดจ้ากสอท. 

หากปรากฏภายหลงัวา่ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัตามขอ้ 9.1 – 9.4 ขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือจงใจปกปิด
ขอ้มูล ผูน้ั้นจะถูกตดัสิทธ์ิในการคดัเลือกคร้ังน้ีและการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมหิดลแมว้า่จะไดรั้บการส่งช่ือเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัมหิดลแลว้ก็ตาม  

คุณสมบติัอ่ืนๆ อนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม/วชิาชีพการพยาบาล ท่ี
มิไดร้ะบุไวใ้หอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคดัเลือกของแต่ละหลกัสูตร การคดัเลือกของคณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

 
 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 

01 02 03 04 05 
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1  ≥ 30 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ไม่ก าหนดขั้นต ่า 

 
 

1. ตรวจร่างกาย วนัอาทิตยท่ี์ 2 มิถุนายน 2562   เวลา 8.00-16.00 น. 
สถานท่ี โรงพยาบาลรามาธิบดี 
*ตรวจร่างกายกบัโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น ค่าตรวจร่างกาย: ประมาณ 1,600 บาท 
*ท าเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดีล่วงหนา้ท่ี เวบ็ไซต ์https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-
health 
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2. สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562    
เวลา 8.00-8.45 น. รายงานตวัก่อนการสอบสมัภาษณ์ 
ณ หอ้งโถงชั้นล่าง  อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
เวลา 9.00-16.00 น. สอบสมัภาษณ์ 
*รายช่ือและหอ้งท่ีใชส้มัภาษณ์ทั้งสองวนั จะประกาศรายละเอียดท่ีบอร์ดบริเวณหอ้งโถงชั้นล่าง 
สถานท่ี อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศพัทห์มายเลข 02-201-2130 

 
หลกัสูตร : วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์
1.1 ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6   

  1.2 ตอ้งไม่เป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ    
  1.3 เป็นนกัเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์   
  1.4 มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 3.00   
  1.5 มีสญัชาติไทย หรือเป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและมีบตัรประจ าตวัประชาชนไทย  
  1.6 เป็นผูย้ดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข   
  1.7 ตอ้งไม่เป็นผูก้ระท าหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา 
        ในสถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ  
  1.8 ไม่เป็นผูถู้กใหอ้อกจากสถาบนัการศึกษาใดๆ มาแลว้ เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม  
        หรือกระท าความผิด ต่างๆ ท่ีไม่ใช่ทางดา้นวชิาการ   
  1.9 ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัจะเป็นอุปสรรค 
       ต่อการศึกษาและการปฏิบติังาน  
  1.10 มีบุคลิกภาพดี ความสูง 150 เซนติเมตรข้ึนไป ค่าดชันีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระหวา่ง 18-30 
  1.11 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง 
  1.12 ไม่มีโรคแขนขาอ่อนแรง 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ  ≥ 1  ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น.    

สถานท่ี  หอ้งบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารอุบติัเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

ค่าสอบสมัภาษณ์ 300 บาท  

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://med.mahidol.ac.th/er/ 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02 201 1484 
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ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น.  

สถานท่ี หอ้งบรรยาย 2 ชั้น 3 อาคารอุบติัเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

ตรวจร่างกาย ค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท 

สถานท่ี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล  

(ก าหนดการรอประกาศจากภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

 
หลกัสูตร : วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
1.1 การไดย้นิปกติ 
1.2 ไม่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง 

 
 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

ขั้นต ่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 
≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 35 

 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี  3 มิถุนายน 2562   เวลา 09.00-12.00 น. 

สถานท่ี  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

              อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กทม. 

              ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://med.mahidol.ac.th/commdis  

              หวัขอ้ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02 201 2425 หรือ 02 201 2208 เวลา 08.00-16.00 น. 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2562   เวลา 08.00-09.00 น. 
สถานท่ี  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

              อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กทม. 

เอกสารส าหรับรายงานตวั อยา่งละ 1 ฉบบั ดงัน้ี 

1. ใบสมคัรคดัเลือกฯ และประกาศผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบบัจริงและส าเนา) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น (ของตนเองและผูป้กครอง) 
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ตรวจร่างกาย วนัท่ี 2 มิถุนายน 2562    เวลา 08.00 น.  

ตรวจสุขภาพทัว่ไป และเจาะเลือดหาภูมิตบัอกัเสบบีและสุกใส (ค่าตรวจร่างกาย 1,530 บาท)  

สถานท่ี โถงอเนกประสงค ์อาคาร 1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท  กทม. 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. ตรวจการไดย้นิ (ค่าตรวจการได้ยนิ 450 บาท) 

สถานท่ี ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 

ก าหนดการเพ่ิมเติม กรอกขอ้มูลเพื่อท าเวชระเบียนส าหรับตรวจร่างกายทางเวบ็ไซต ์ภายในวนัที ่29 พ.ค.-1 ม.ิย.62  

 ท่ี https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health 

 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม  :  ไม่เป็นตาบอดสีตามการวินิจฉัยทาง
การแพทย ์และตอ้งมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์วา่ไม่เป็นตาบอดสี (ใบรับรองแพทยต์ามแบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) 

เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET  5  กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥1   ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 
 

กจิกรรม วนั / เวลา / สถานที ่
สอบสมัภาษณ์ วนัศุกร์ที ่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 9.00 น. -12.00  น. 

สถานท่ี : หอ้งประชุม  (พิเศษ) เลก็  มอญเจริญ (4218)  

อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล (อาคาร 4)  ชั้น 2  

คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (ค่าสอบสมัภาษณ์ 500 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.en.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-441-5000 ต่อ  1108  หรือ  1110 
ก าหนดการรายงานตวัก่อน
การสอบสมัภาษณ์ 

วนัศุกร์ที ่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 8.00 น. -12.00 น. 
สถานท่ี : บริเวณชั้น G อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล (อาคาร 4) 

คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกาย จาก รพ.ของรัฐเท่านั้น  มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 
วนัศุกร์ที ่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 8.00 น. -12.00 น. 
สถานท่ี : บริเวณชั้น G อาคารส่ิงแวดลอ้มพฒันดล (อาคาร 4) 

คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ก าหนดการเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  

งานบริการการศึกษา โทร.02-4415000 ต่อ 1108  หรือ  1110 
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คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ≥ 30 ≥ 20 ≥1 ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 12.00 น.  

สถานท่ี  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

มหาวทิยาลยัมหิดล  ค่าสอบสมัภาษณ์ .........-........... บาท  

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.ict.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 0-2441-0909 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 น.  
สถานท่ี อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

ตรวจร่างกาย ให้ส่งผลการตรวจร่างกาย (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน)  ในวนัสอบสัมภาษณ์ 

 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเวชระเบียน 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 20 รวม 5 กลุ่มสาระฯ  ≥ 30 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี  2  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-12.00 น.  สถานท่ี หอ้งจนัทร์ผา (อาคาร 1) ชั้น 1  

คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (ค่าสอบสมัภาษณ์ 100 บาท) 
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.sh.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-8002840-60 ต่อ 1215 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2562   เวลา 8.30-9.00 น. 
สถานท่ี หนา้ภาควชิาสงัคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ตรวจร่างกาย น าผลการตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2562   เวลา 8.30-9.00 น. 
สถานท่ี หนา้ภาควชิาสงัคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ก าหนดการเพ่ิมเติม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายโดยใชแ้บบฟอร์มท่ีคณะก าหนดไดท่ี้ www.sh.mahidil.ac.th   
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คณะวทิยาศาสตร์ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิต เคมี ชีววทิยา เทคโนโลยชีีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์) 

1. ผู ้สมัครเป็นผูท่ี้มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริง 

2. ผูส้มคัรเป็นผูไ้ม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานทาง
วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 
 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 30 ไม่ก าหนดขั้นต ่า 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562   เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.  

สถานท่ี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวทิยาศาสตร์ พญาไท   ค่าสอบสมัภาษณ์ 500 บาท  
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://tcas.mahidol.ac.th/schedule-r4.html 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02 201 5052-54 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน
การสอบสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-09.00 น. 
สถานท่ี โตะ๊ลงทะเบียนใตตึ้กกลม คณะวทิยาศาสตร์ (บริเวณทางข้ึน L-01) 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐหรือรพ.เอกชน มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 
วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562   เวลา 8.30-09.00 น. 
สถานท่ี โตะ๊ลงทะเบียนใตตึ้กกลม คณะวทิยาศาสตร์  (บริเวณทางข้ึน L-01) 

ก าหนดการเพ่ิมเติม ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม “รองคณบดี+ผูช่้วยคณบดีพบปะผูป้กครอง” 
วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562   เวลา 09.30-10.00 น. 
สถานท่ี ตึกกลม คณะวทิยาศาสตร์ หอ้ง L-02  

 
 หลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ, หลกัสูตรพหุวิทยาการ) 

สาขาวชิาชีวนวตักรรม 
1.1 สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตรฯ โดยมีผล “ผา่น” 
1.2 ถา้ผูส้มคัรมีเกณฑไ์ม่ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหค้ณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 
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 
2. If 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. 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 194/742

กลับหน้าสารบัญ

https://tcas.mahidol.ac.th/schedule-r4.html


 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
1.1 สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตรฯ โดยมีผล “ผา่น” 
1.2 ถา้ผูส้มคัรมีเกณฑไ์ม่ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหค้ณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 
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. If 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. 

 
 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

ขั้นต ่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 
แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ≥ 35 แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ไม่ก าหนดขั้นต ่า 

 
สาขาวชิาทรัพยากรชีวภาพและชีววทิยาสภาวะแวดลอ้ม 
1.1 สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตรฯ โดยมีผล “ผา่น” 
1.2 ถา้ผูส้มคัรมีเกณฑไ์ม่ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหค้ณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 
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. If 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. 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
ขั้นต ่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ไม่ก าหนดขั้นต ่า  
 
สาขาวชิาวสัดุศาสตร์และวศิวกรรมนาโน 
1.1 สอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยหลกัสูตรฯ โดยมีผล “ผา่น” 
1.2 ถา้ผูส้มคัรมีเกณฑไ์ม่ตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหค้ณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูพิ้จารณา 
Faculty of Science   Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International 
Program, Multidisciplinary curriculum) 
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1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty of Science, 
Mahidol University 

2. If 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. 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05 
แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ≥ 30      แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 ไม่ก าหนดขั้นต ่า 

 
รายละเอียดการสอบสมัภาษณ์ คณะวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (นานาชาติ) ทุกสาขาวชิา  
ใชร้ายละเอียดเดียวกนัน้ีทั้งหมด   

สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา  08.30-12.00 น. 
สถานท่ี   หอ้ง SC2-152 อาคารวทิยาศาสตร์ 2 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขต

ศาลายา   ค่าสอบสมัภาษณ์ ......-.......... บาท  

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.sc.mahidol.ac.th/sim 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-441-9817 ต่อ 1199 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

- ไม่มีก าหนดการน้ี - 

ตรวจร่างกาย ยืน่ผลตรวจร่างกาย (ใชฟ้อร์มของ รพ. ตรวจสุขภาพทัว่ไป, เอกซเรยห์นา้อก, ตาบอดสี ท่ีออก

โดย รพ.ของรัฐ/เอกชน) ในวนัสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-09.30 น. 
สถานท่ี หอ้ง SC2-152 อาคารวทิยาศาสตร์ 2 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขต

ศาลายา 

ก าหนดการเพ่ิมเติม 1. น ารูปถ่าย 1 น้ิว 2 รูป  

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรับคนไทย) และพาสปอร์ต (ส าหรับคนต่างชาติ)  

3. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 

หมายเหตุ: น าบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง (ส าหรับคนไทย) และพาสปอร์ตตวัจริง (ส าหรับ

คนต่างชาติ) มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ : ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง ไม่มีภาวะ

ตาบอดสี หรือภาวะตาพร่องสีระดบัรุนแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเส้นตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เส้น 
ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา  สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวชิาชีพ ซ่ึงผูส้มคัรจะได้
เขา้รับการตรวจร่างกายในวนัสอบสมัภาษณ์ 

 
เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

01 02 03 04 05 ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
แต่ละกลุ่มฯ ≥  1  35 แต่ละกลุ่มฯ ≥  1 รวม 5 กลุ่มฯ   30 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ที ่3 มถุินายน 2562  เวลา 13.00 – 15.00 น. 

สถานท่ี หอ้งประชุม ชั้น 2 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร โทร. 02-419-3441 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน
การสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ที ่3 มถุินายน 2562  เวลา 12.45 – 13.00 น. 
รายงานตวั หอ้งบรรยาย ชั้น 2 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

ตรวจร่างกาย วนัจนัทร์ที ่3 มถุินายน 2562  
เวลา 08.15 – 08.30 น.  รายงานตวั ณ หอ้ง 499 ชั้น 4 ตึกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลศิริราช 
เวลา 08.30 – 12.00 น. เขา้รับการตรวจร่างกาย 

ก าหนดการเพ่ิมเติม  1. ส าหรับผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ท่ียงัไม่เคยมีบตัรโรงพยาบาลศิริราชใหล้งทะเบียน 
ผูป่้วยใหม่ในเวบ็ไซตโ์รงพยาบาลศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord  
ภายในวนัที ่30 พฤษภาคม 2562  
2. เตรียมเงินค่าตรวจร่างกาย จ านวน 530 บาท 

 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์) 
1.1   เป็นผูท่ี้มีสญัชาติไทย 
1.2   เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.3   ตอ้งไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน  

  หรือขา เป็นตน้ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ เห็นวา่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     
  และปฏิบติังานในวชิาชีพ 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

 ≥ 30 ≥ 1 ≥ 30 ≥ 1 ≥ 30 ไม่ก าหนดขั้นต ่า 
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http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord


ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การตรวจร่างกาย 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00 – 08.30 น. 
สถานท่ี หอ้งเรียน 1 (1403) โรงเรียนเวชนิทศัน์พฒันาอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ตรวจร่างกาย วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-12.00 น. ค่าตรวจร่างกาย 530 บาท 

สถานท่ี โรงพยาบาลศิริราช ตึกผูป่้วยนอก ชั้น 4 หอ้ง 499 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสัมภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562  เวลา 12.45 – 13.20 น. 

สถานท่ี หอ้งเรียน 1 (1403) โรงเรียนเวชนิทศัน์พฒันา  

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

สอบสัมภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562   เวลา 13.30 – 15.00 น. 

สถานท่ี หอ้งเรียน 1 (1403) โรงเรียนเวชนิทศัน์พฒันา  

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

หมายเหตุ สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-419-8987/02-419-5524 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/news.html 

 
 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  

1.1    ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสนใจในศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย 
1.2 มีความพร้อมของร่างกาย เน่ืองจากหลกัสูตรมีการศึกษารายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทยจ านวน 15 หน่วยกิต        

ซ่ึงตอ้งใชก้ าลงัน้ิวมืออยา่งมากในการเรียนนวดไทย เพ่ือใหส้ามารถกดนวดเพ่ือรักษาโรคใหก้บัผูป่้วยหลายรายในแต่
ละวนั ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกใหน้ิ้วมือมีก าลงัดว้ยวิธีการท่ีเรียกวา่ “ยกกระดาน” ดงันั้นสาขาวิชาน้ีจึงไม่เหมาะกบัผูท่ี้มี
แขนขาผิดรูป มีน ้ าหนกัตวัมากเกินไป หรือมีโรคประจ าตวัเก่ียวกบัโรคทางระบบกลา้มเน้ือและกระดูก 

 
 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 

ขั้นต ่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 
แต่ละกลุ่มสาระฯ ≥ 1 ไม่ก าหนดขั้นต ่า 

 
ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การตรวจร่างกาย 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562     เวลา 07.30-08.00 น. 
สถานท่ี หอ้งพงศส์ร้อยเพช็ร (1307) ชั้น 13 ตึกอดุลยเดชวกิรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช 

ตรวจร่างกาย วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562      เวลา 08.30–12.00 น.   นกัศึกษาเขา้รับการตรวจร่างกายและน า
เอกสารการตรวจร่างกายท่ีกรอกช่ือ-นามสกลุของนกัศึกษาครบถว้นไปดว้ย   พร้อมช าระเงินค่า
ตรวจร่างกาย จ านวน 530 บาท   (ไม่ต้องงดน า้และอาหารก่อนเข้าตรวจร่างกาย) 
ตรวจร่างกายทัว่ไป ตึกผูป่้วยนอก ชั้น 4 
ตรวจตา ตึกผูป่้วยนอก ชั้น 5 
ตรวจสุขภาพทางรังสีวทิยา ตึกผูป่้วยนอก ชั้น 2  
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ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562   เวลา 12.45-13.00 น. 
สถานท่ี หอ้งพงศส์ร้อยเพช็ร (1307) ชั้น 13 ตึกอดุลยเดชวกิรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช 

สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562   เวลา 13:15-15:00 น. 
สถานท่ี หอ้งสุมนกาญจน์ (1308) ชั้น 13 ตึกอดุลยเดชวกิรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช  

ก าหนดการเพ่ิมเติม ขั้นตอนการตรวจร่างกายและสอบสมัภาษณ์จะส้ินสุด เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บผลการตรวจร่างกาย
จากหน่วยตรวจทุกหน่วยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

หมายเหต ุ ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed/thai/enrolment.html 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-419-8824-6 

  
คณะเทคนิคการแพทย์ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์: ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
โดยผา่นการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลตรวจจะตอ้งไม่มีเสน้ตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เสน้ ท่ีถือวา่เป็นตา
บอดสีขั้นรุนแรงตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
ขั้นต ่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 

≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 40 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 40 
 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) 
ขั้นต ่าของคะแนนรวม 01 02 03 04 05 

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 35 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 35 
 

รายละเอียดการสอบสมัภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย ์ทุกสาขาวชิา ใชร้ายละเอียดเดียวกนัน้ีทั้งหมด 
สอบสมัภาษณ์ วนัองัคารท่ี 4 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-14.00 น. 

ชั้น 2 อาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารแพทย ์ศาลายา 
          สาขาเทคนิคการแพทย ์หอ้ง 206-207 
          สาขารังสีเทคนิค  หอ้ง 211-212 
ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.mt.mahidol.ac.th/ 
สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-441-4371 ต่อ 2542, 2843 , 2849 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน
การสอบสมัภาษณ์ 

วนัองัคารท่ี 4 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00-08.30 น. 
ชั้น 1 อาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารแพทย ์ศาลายา 
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ตรวจร่างกาย วนัองัคารท่ี 4 มิถุนายน 2562   เวลา 8.30-12.00 น. 
สถานท่ี ชั้น 2 อาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารแพทย ์ศาลายา 
ค่าตรวจร่างกาย    สาขาเทคนิคการแพทย ์600 บาท       สาขารังสีเทคนิค  550 บาท 

หมายเหตุ ก าหนดการสอบสมัภาษณ์ อาจมีการเปล่ียน โดยทางคณะฯจะแจง้ใหท้ราบในวนัประกาศรายช่ือ  
 หรือติตตามไดท่ี้ http://www.mt.mahidol.ac.th 

หากมข้ีอสงสัยประการใด สามารถตดิต่อสอบถามได้ที ่ งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
โทร. 02-441-4371 ต่อ 2843,2849 

 
วทิยาเขตอ านาจเจริญ 
 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1     รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

สถานท่ี  หอ้ง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ)  ค่าสอบสมัภาษณ์  ไม่มี  

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.am.mahidol.ac.th/web/ 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 045 523 211 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานท่ี หอ้ง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทัว่ไป ท่ีแพทยรั์บรองวา่ไม่เป็นโรค ดงัน้ี 
1.1 วณัโรคในระยะติดต่ออนัตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเทา้ชา้ง 
1.4 โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอก็ซเรยป์อดไม่เป็นวณัโรค 

วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2562   เวลา 8.30-12.00 
สถานท่ี หอ้ง 2206 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ)  
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 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 

01 02 03 04 05  
แต่ละกลุ่มฯ ≥  1     ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 

 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา  09.00 - 12.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ)  ค่าสอบสมัภาษณ์  ไม่มี  

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.am.mahidol.ac.th/web/ 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 045-523-211 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานท่ี หอ้ง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทัว่ไป ท่ีแพทยรั์บรองวา่ไม่เป็นโรค ดงัน้ี 
1.1 วณัโรคในระยะติดต่ออนัตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเทา้ชา้ง 
1.4 โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอก็ซเรยป์อดไม่เป็นวณัโรค 

วนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30-12.00 
สถานท่ี หอ้ง 2205 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิานวตักรรมการจดัการสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม : ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥  1     ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 
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สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2562   เวลา  09.30 - 12.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ)   ค่าสอบสมัภาษณ์  ไม่มี  

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.am.mahidol.ac.th/web/ 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 045-523-211 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานท่ี หอ้ง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

ผลการตรวจสุขภาพทัว่ไป ท่ีแพทยรั์บรองวา่ไม่เป็นโรค ดงัน้ี 
1.1 วณัโรคในระยะติดต่ออนัตราย 
1.2 โรคเร้ือน 
1.3 โรคเทา้ชา้ง 
1.4 โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
1.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
1.6 ผลการตรวจเอก็ซเรยป์อดไม่เป็นวณัโรค 

วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2562   เวลา 8.30-12.00 
สถานท่ี หอ้ง 2208 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ จงัหวดั

อ านาจเจริญ (ศูนยร์าชการจงัหวดัอ านาจเจริญ) 

 
วทิยาลยัศาสนศึกษา 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศาสนศึกษา ตอ้งจบ ม.6 ในปีการศึกษา 2561 หรือ 2560 มาแลว้ไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1     ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี  31 พฤษภาคม  2562  เวลา  9.00 – 16.00 น. 

สถานท่ี   หอ้งประชุมน ้ าทอง  คุณวศิาล วทิยาลยัลยัศาสนศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ค่าสอบสมัภาษณ์ 500 บาท  

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.crs.mahidol.ac.th  

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02 800 2630-9 ต่อ 209 
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ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 8.00 - 9.30 น. 
สถานท่ี   หอ้งประชุมน ้ าทอง  คุณวศิาล วทิยาลยัลยัศาสนศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  

ก าหนดการเพ่ิมเติม ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศาสนศึกษา   

ตอ้งเขา้พกัท่ีหอพกันา้ทองสิกขาลยัทุกคน ในชั้นปี 1 ตลอดปีการศึกษา 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 หลกัสูตร วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 3  มิถุนายน 2562    เวลา 08.30-12.00 น. 

สถานท่ี      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  ค่าสอบสมัภาษณ์ 300 บาท  

สอบถามรายละเอียดไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-640-9850  (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.) 

กลุ่ม Line:  

 

 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี  3  มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 - 09.00 น. 
สถานท่ี .หอประชุมราชพฤกษ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผลตรวจร่างกาย ใหส่้งผลการตรวจร่างกายและรายงานผลการตรวจ X-ray (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน) 
วนัท่ี  3 มิถุนายน 2562    เวลา 07.00 - 09.00 น. 

สถานท่ี หอประชุมราชพฤกษ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
คณะศิลปศาสตร์ 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  
แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ≥ 45 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
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 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

≥ 45 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
 
รายละเอียดการสอบสมัภาษณ์ คณะศิลปศาสาตร์ ทุกสาขาวชิาใชร้ายละเอียดเดียวกนัน้ีทั้งหมด 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

- ช าระเงินค่าสอบ

สมัภาษณ์ 

- ลงทะเบียนและ

รายงานตวั 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
 

เวลา 8.30-9.00 น. 

สถานท่ี หอ้ง 131 อาคารสิริวทิยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

เวลา 9.00-9.30 น. 

สถานท่ี หอ้ง 132 อาคารสิริวทิยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 9.30-12.00 น.  
สถานท่ี หอ้ง 133 อาคารสิริวทิยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.la.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02 441 4401 – 8 ต่อ 1102 

หอ้งรับรองผูป้กครอง สถานท่ี หอ้ง 131 อาคารสิริวทิยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

หมายเหตุ: หลงัจากผูส้มคัรออกจากหอ้งและไปรายงานตวัลงทะเบียนแลว้ 

ตรวจร่างกาย ไม่มีการใหต้รวจร่างกาย  

 
วทิยาเขตนครสวรรค์ 
 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีส่วนงานตอ้งการเพ่ิมเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมคัร 

1.1 เรียงความการสัมภาษณ์เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี/ผูเ้ก่ียวขอ้งกับงานด้านสาธารณสุข เช่น เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) จ านวน 1 
หนา้กระดาษ A4. 

1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 
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หลกัสูตรศิลปศาสาตรบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรม 
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีส่วนงานตอ้งการเพ่ิมเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมคัร 

1.1 ผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั 
1.2 ทะเบียนบา้นของนกัเรียน  

 
 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 
 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปร่ือง 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

 แต่ละกลุ่มฯ ≥ 1 ไม่ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า 
 
 รายละเอียดการสอบสมัภาษณ์ วิทยาเขตนครสวรรค ์ทุกสาขาวชิาใชร้ายละเอียดเดียวกนัน้ีทั้งหมด 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 3 มิ.ย. 2562  เวลา 9.00-16.00 น. 

สถานท่ี หอ้งประชุมอมนัตกลุ ชั้น 2 อาคารปฏิบติัการวทิยาศาสตร์เอนกประสงค ์ 

คณะโครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค ์(ค่าสอบสมัภาษณ์ 200 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.na.mahidol.ac.th/th/ 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 086-4456406 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 3 มิ.ย. 2562   เวลา 8.00-12.00 น. 
สถานท่ี หอ้งประชุมอมนัตกลุ ชั้น 2 อาคารปฏิบติัการวทิยาศาสตร์เอนกประสงค ์ 

คณะโครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค ์

ตรวจร่างกาย น าผลตรวจร่างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี 3 มิ.ย. 2562   เวลา 8.00-12.00 น. 
สถานท่ี หอ้งประชุมอมนัตกลุ ชั้น 2 อาคารปฏิบติัการวทิยาศาสตร์เอนกประสงค ์ 

คณะโครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค ์
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คณะกายภาพบ าบัด 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบดั  

 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น และมี
คะแนนเฉล่ียสะสมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไม่ต ่ากว่า 3.00 รวมทั้งไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา  และการประกอบวชิาชีพ 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  

≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 
 
 

สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

สถานท่ี คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา (ค่าสอบสมัภาษณ์ 100 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.pt.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-441-5450 ต่อ 20204 

ก าหนดการรายงานตวัก่อน

การสอบสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562 
เวลา 07.30-09.00 น. 

สถานท่ี หนา้หอ้งประชุม ศ.นพ.เฟ่ือง สตัยส์วงน ชั้น 3 คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 

(ศาลายา) 

ตรวจร่างกาย คณะกายภาพบ าบัด จะแจ้งวนัตรวจสุขภาพส าหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที ่1 ปี

การศึกษา 2562 ไดแ้ก่ ตรวจปัสสาวะ ตรวจเอกซเรยป์อด ตรวจหาภูมิและเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ บี 

ตรวจหาภูมิอีสุกอีใส และตรวจร่างกายโดยแพทย ์ ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์

www.pt.mahidol.ac.th 

ก าหนดการเพ่ิมเติม ผู้มสิีทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าหลกัฐานมาแสดงหรือมอบให้กรรมการตรวจสอบเอกสาร ดงันี ้
1.บตัรประจ าตวัประชาชน 
2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ จ านวน 1 ชุด 
3.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของบิดาและมารดา 
จ านวน 1 ชุด 
4.ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ บิดาและมารดา จ านวน 1 ชุด 
5.ส าเนาใบ ปพ.1 : พ ท่ีเป็นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4- ม.6 : 6 ภาคการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
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 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากิจกรรมบ าบดั  
 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น และมี
คะแนนเฉล่ียสะสมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไม่ต ่ากว่า 2.75 รวมทั้งไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา  และการประกอบวชิาชีพ 
 

 เกณฑค์ะแนนขั้นต ่า  O-NET 5 กลุ่มสาระฯ (%) ขั้นต ่าของคะแนนรวม 
01 02 03 04 05  
≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 รวม 5 กลุ่มฯ ≥ 30 

 
 

สอบสมัภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562    เวลา 09.00-12.00 น. 
สถานท่ี คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา (ค่าสอบสมัภาษณ์ 100 บาท) 

ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.pt.mahidol.ac.th 

สอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-441-5450 ต่อ 20204 

ก าหนดการรายงานตวั

ก่อนการสอบสมัภาษณ์ 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562    เวลา 07.30-09.00 น. 
สถานท่ี หนา้หอ้งประชุม ศ.นพ.เฟ่ือง สตัยส์วงน ชั้น 3 คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัมหิดล 

(ศาลายา) 

ตรวจร่างกาย คณะกายภาพบ าบัด จะแจ้งวนัตรวจสุขภาพส าหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที ่1 ปี

การศึกษา 2562 ไดแ้ก่ ตรวจปัสสาวะ ตรวจเอกซเรยป์อด ตรวจหาภูมิและเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ บี 

ตรวจหาภูมิอีสุกอีใส และตรวจร่างกายโดยแพทย ์ ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.pt.mahidol.ac.th 

ก าหนดการเพ่ิมเติม ผู้มสิีทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าหลกัฐานมาแสดงหรือมอบให้กรรมการตรวจสอบเอกสาร ดงันี ้
1.บตัรประจ าตวัประชาชน 
2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ จ านวน 1 ชุด 
3.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของบิดาและมารดา จ านวน 1 ชุด 
4.ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ บิดาและมารดา จ านวน 1 ชุด 
5.ส าเนาใบ ปพ.1 : พ ท่ีเป็นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4- ม.6 : 6 ภาคการศึกษา จ านวน 1 ชุด 

 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า  

1.  คุณสมบติั ตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยก าหนด ( ตามประกาศ
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 1  ลงวนัท่ี  3  ตุลาคม 2561 )   

2.    มีคุณสมบติัเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑใ์นการเป็นนกัเรียนแพทยท์หาร หรือนกัศึกษาแพทย ์  
       2.1  อายไุม่เกิน  20 ปี  ( เกิดตั้งแต่  1  มกราคม  2542 เป็นตน้ไป ) 

         2.2  เป็นผูมี้เช้ือชาติไทย  สญัชาติไทย   
       2.3  บิดา มารดาผูใ้หก้ าเนิดเป็นผูมี้สญัชาติไทยโดยก าเนิด (เกิดในประเทศไทย)    
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                               หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบตัร หรือนายทหารประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแลว้  มารดาจะมิใช่
เป็นผูมี้สญัชาติไทยโดยก าเนิดก็ได ้ 

 ส าหรับผูท่ี้มีปู่ และ/หรือ ยา่ ตา และ/หรือ ยาย ไม่ไดเ้กิดในประเทศไทย ให้น าหลกัฐานเพ่ิมเติม  (ส าเนาสูติ
บตัรของบิดา และ/หรือ มารดาผูใ้หก้ าเนิด  หรือหลกัฐานหนงัสือรับรองจากท่ีวา่การเขต /อ าเภอ ซ่ึงรับรองวา่ บิดา และ/หรือ มารดา
ของผูส้มคัรเป็นผูท่ี้เกิดในประเทศไทย) มาแสดงเม่ือผา่นการคดัเลือก          

   2.4  เป็นผูมี้สุขภาพ  ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ลกัษณะท่าทางเหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทยท์หาร  
หรือนกัศึกษาแพทย ์

      2.5 เป็นผูไ้ม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  วา่ดว้ยการรับราชการทหาร   และไม่เป็นโรค หรือปัญหา
ทางการแพทย ์ ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ   หรือบุคลิกภาพท่ีเป็นอุปสรรค  หรือขดัต่อการเป็นนกัเรียนแพทยท์หาร/นกัศึกษา
แพทย ์ ตามระเบียบกรมแพทยท์หารบก  วา่ดว้ย  การตรวจสุขภาพบุคคลท่ีสมคัรเขา้เป็นนกัเรียนแพทยท์หาร  วทิยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกลา้  พ.ศ.2540   และระเบียบกรมแพทยท์หารบก  ว่าดว้ย   การตรวจสุขภาพบุคคลท่ีสมคัรเขา้เป็นนักศึกษาแพทย ์  
วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ พ.ศ. 2550 

      2.6  ผูท่ี้เป็นเพศชาย   มีส่วนสูงไม่ต ่ากวา่  160 เซนติเมตร   น ้ าหนกัไม่ต ่ากวา่ 50 กิโลกรัม และมีความขยาย
ของหนา้อก   เม่ือหายใจเขา้ไม่ต ่ากวา่  78 เซนติเมตร    เม่ือหายใจออกไม่ต ่ากวา่ 75 เซนติเมตร  ส าหรับผูท่ี้เป็นเพศหญิง มีส่วนสูง
ไม่ต ่ากวา่ 150 เซนติเมตร  น ้ าหนกัไม่ต ่ากวา่ 40 กิโลกรัม 

      2.7  เป็นโสด  ไม่เคยมีความประพฤติท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้ภรรยา หรือสามี  
2.8  เป็นผูไ้ม่อยูร่ะหว่างตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยตอ้งค าพิพากษาของศาล ว่าดว้ย  การกระท า

ความผิดในคดีอาญา เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
      2.9  เป็นผูไ้ม่เสพยาเสพติด  หรือสารเคมีเสพติดใหโ้ทษท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

2.10  เป็นผูมี้ความประพฤติดี  ไม่บกพร่องในศีลธรรม  มีอุดมการณ์เล่ือมใส  ในระบอบปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 

เกณฑ์ในการคดัเลอืกเข้าศึกษาฯ    
        ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี กสพท. ก าหนด  เขา้สอบวิชาเฉพาะกบั กสพท. และเขา้สอบวชิาสามญั กบั สทศ. 

ตามหลกัเกณฑแ์ละเวลาท่ีก าหนด  ส าหรับรายวชิาและสดัส่วนคะแนนท่ีใชใ้นการคดัเลือกเขา้ศึกษา ดงัน้ี 
 

น า้หนักคะแนน 
ทีใ่ช้ในการคดัเลอืก 

กลุ่มสาระวชิาทีต้่องสอบ 
เงือ่นไข 

กลุ่มสาระวชิา น า้หนักคะแนน 
O-NET 0 % 
 

วทิยาศาสตร์  -  หากมีการสอบมากกวา่ 5 กลุ่มสาระวชิา จะคิด
เพียง 5 กลุ่มสาระวชิาน้ีเท่านั้น 
 ส าหรับผูส้มคัรท่ีจะส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายปีการศึกษา 2561 รวมถึงผูส้มคัรท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ปี
การศึกษา 2561 จะตอ้งสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 
และคะแนนรวมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 * 

คณิตศาสตร์  - 
ภาษาองักฤษ  - 
ภาษาไทย  - 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

- 
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วชิาสามญั  70% 
จดัสอบโดย สทศ. 
 

วทิยาศาสตร์    (ฟิสิกส์ 
เคม ีชีววทิยา) 

40 % ตอ้งไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 30 ของคะแนน
เตม็ในแต่ละกลุ่มสาระวชิา 
 คณิตศาสตร์ 1 20 % 

ภาษาองักฤษ  20 % 
ภาษาไทย  10 % 
สังคมศึกษา  10 % 

วชิาเฉพาะ 30% 1. การทดสอบศกัยภาพในการเรียนรู้   
   ไดแ้ก่ ความสามารถในการจบัใจความ   
   คิดวเิคราะห์สงัเคราะห์เช่ือมโยงความ 
   เป็นเหตุเป็นผล และการคิดอยา่งมี 
   วจิารณญาณ 
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม 

ใช้คะแนนทีส่อบ ในวนัที ่9 มนีาคม 2562 เท่านั้น 

 
* ส าหรับผูส้มคัรท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2561 และผูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศท่ีไม่
สามารถน าผล O-NET มาแสดงได ้กสพท ขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดหลกัเกณฑท่ี์จะน าผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกบั
เกณฑ ์ร้อยละ 60 ของผูส้มคัรท่ีผา่นการสอบ O-NET 
 
สอบสมัภาษณ์ วนัท่ี   4  มิ.ย. 62  เวลา   09.00 น. 

สถานท่ี    อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  www.pcm.ac.th 
สอบถามไดท่ี้ โทรศพัท ์หมายเลข  02 354 7826  

ก าหนดการรายงานตวัก่อนการ
สอบสมัภาษณ์ 

วนัท่ี   31  พ.ค. 62  เวลา   08.00 น. 
สถานท่ี   อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา  
(ช าระค่าตรวจร่างกาย ทดสอบทางจิตวทิยา ทดสอบความพร้อมในการศึกษาแพทยศาสตร์  และ
สอบสมัภาษณ์  จ านวน 3,700 บาท)  

ตรวจร่างกาย วนัท่ี   31  พ.ค. 62  เวลา   09.00 น. 
สถานท่ี   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

การทดสอบทางจิตวทิยา และ
การทดสอบความพร้อมใน
การศึกษาแพทยศาสตร์  

วนัท่ี   3  มิ.ย. 62   เวลา   09.00 น. 
สถานท่ี   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 
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มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

 

ท่ีตั้ง 

- วิทยาเขตวังทาพระ 

เลขท่ี 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

คณะวิชา :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี  

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

คณะวิชา :  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร   

คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

- สํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

เลขท่ี 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

คณะวิชา : คณะดุริยางคศาสตร 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี 

เลขท่ี 1 หมูท่ี 3 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 

คณะวิชา :  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ     

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

** วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตบางรัก) 

 

คุณสมบัติท่ัวไป (ทุกคณะวิชา) 

1. เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกเวนนักศึกษาชาว

ตางประเทศ 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเปนผูท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบ

เทียบ) ในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ

ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา สําหรับผูสมัครท่ีจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 

สายสามัญศึกษาตองมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการดําเนินงานการศึกษานอก

โรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 

 หมายเหตุ สําหรับผูสมัครท่ีไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตางประเทศ ในชวงเวลาหนึ่งให

คํานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาท่ีไดศึกษาในประเทศไทยเทานั้น 
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3. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

4. เปนผู มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยศิลปากรไดวาจะตั้ งใจศึกษาเลาเรียน 

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลวหรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัด

ทุกประการ 

5. ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือกระทําผิด   

ตาง ๆ ท่ีไมใชทางวิชาการ 

6. ไม เปนผู ท่ี ถูกลงโทษเนื่ องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา ศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาในชวงเวลา 3 ปท่ีผานมา 

7. ตองไมเปนผู ท่ีกําลังศึกษาเกินกวาชั้นปท่ี 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาท่ีรวมในการคัดเลือกนี้ เวนแตจะไดลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียกอน 

  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

- 00841010201 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)          จาํนวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 (1)   วิชา 01 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (2)   วิชา 02 สังคมศึกษาฯ  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (3)   วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (4)   วิชา 04 คณิตศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (5)   วิชา 05 วิทยาศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 10%  

 (2)  วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก 40% 

 2.    สอบสัมภาษณ 
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- 00841010202 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป)       จํานวน  5  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 (1)   วิชา 01 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (2)   วิชา 02 สังคมศึกษาฯ  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (3)   วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (4)   วิชา 04 คณิตศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (5)   วิชา 05 วิทยาศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 10%  

 (2)  วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก 40% 

2.    สอบสัมภาษณ 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลาสอบสัมภาษณ 08.30 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารสมบูรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เลขท่ี 417 ถ.จรัญสนิทวงศ  

แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. แบบประวัตินักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ  

        www.reg.su.ac.th 

 3. สําเนาบัตรบัตรประชาชน 

 4. สําเนาทะเบียนบาน 

 5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

6. ผลงานท่ีเก่ียวของกับงานทางดานสถาปตยกรรม (ถามี) โดยไมจําเปนตองรวมเลมเปนแฟมสะสมผลงาน     

   (Portfolio) 

**โดยเอกสารในขอ 1 สามารถดาวน โหลดได ท่ี เว็ปไซตของคณะฯ http: //www.arch.su.ac.th/ 

ในหัวขอเอกสารดาวนโหลดสําหรับนักศึกษา 
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คณะโบราณคดี 

- 00841010301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ี                                 จํานวน  5   คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ตองตาไมบอดสีทุกประเภท ท้ังตาบอดสีชนิดเกิดแตกําเนิด ซ่ึงแบงเปนกลุมท่ีเห็นสีเดียว(Monochromatism) 

กลุมท่ีมีเซลลรูปกรวย 2 ชนิด (Dichromatism) กลุมท่ีมีเซลลรูปกรวยท้ัง 3 ชนิด (Trichromatism) และตาบอดสีชนิด

เกิดข้ึนในภายหลัง ตองตาไมบอดสี 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

  (1)   03  ภาษาอังกฤษ   เกณฑข้ันต่ํา  25% 

  (2)   04  คณิตศาสตร   เกณฑข้ันต่ํา  25% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 50%  

2.   สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

                  เกณฑข้ันต่ําท่ีรับเขาศึกษา คือ 60% 

- 00841010305 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                             จํานวน  20   คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมาอยางนอย 15 หนวยกิต 

2. ตองเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

วิธีการคัดเลือก 

  1.  ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

   O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 30%  

   (2)  วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) คาน้ําหนัก 20%   เกณฑข้ันต่ํา 40% 

 2.   สอบสัมภาษณ 

   (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

   (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 
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   (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

                  เกณฑข้ันต่ําท่ีรับเขาศึกษา คือ 60% 

- 00841010307 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา                             จํานวน  20   คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

 วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%   

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 50%   

2.   สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

      (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

      เกณฑข้ันต่ําท่ีรับเขาศึกษา คือ 60% 

- 00841010304 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                 จํานวน  10   คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

 วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%   

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 50%   

2.   สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

      (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

      เกณฑข้ันต่ําท่ีรับเขาศึกษา คือ 60% 

- 00841010302 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น                   จํานวน  15   คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 
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  O-NET  คาน้ําหนัก 30%   

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 50%   

2.   สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

      (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

      เกณฑข้ันต่ําท่ีรับเขาศึกษา คือ 60%  

- 00841010303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ                     จํานวน  20   คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%   

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 50%   

2.   สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 

      (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

      เกณฑข้ันต่ําท่ีรับเขาศึกษา คือ 60% 

- 00841010306 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                              จํานวน  15  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

 GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

  (1)  03  ภาษาอังกฤษ   เกณฑข้ันต่ํา 50% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) (ตอนท่ี 2)        คาน้ําหนัก 50%       เกณฑข้ันต่ํา 50% (ตอนท่ี 2)  

 2.  สอบสัมภาษณ 

  (1) บุคลิกภาพ 20 คะแนน 

  (2) ทัศนคติ 20 คะแนน 
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  (3) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 60 คะแนน 

                   เกณฑข้ันต่ําท่ีรับเขาศึกษา คือ 60% 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะโบราณคด ี

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 10.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 – 16.30 น. 

สถานท่ี ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. ใบสมัครจากระบบรับสมัคร ติดรูป และลงลายมือชื่อเรียบรอย 

2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

3. สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อ 

4. ผลตรวจตาบอดสี และแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย   

   จากโรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th    

   หรือ www.reg.su.ac.th 

***ผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนตองนําเอกสารดังกลาวขางตนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ หากเอกสาร 

ไมถูกตองหรือไมครบถวน อาจพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ*** 

 

 

 

คณะอักษรศาสตร  

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต                                                                             จํานวน  400  คน 

- 00841010550 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานวิทยาศาสตรยังไมแยกสาขาวิชาเอก 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1.  ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

      O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)     คาน้ําหนัก 30%  

   (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)    คาน้ําหนัก 20% 

 2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841010551 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส) 
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- 00841010552 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)        

- 00841010553 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุน)   

- 00841010554 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)     

- 00841010555 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ) 

- 00841010556 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)     

- 00841010557 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี)    

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1.  ใชคะแนน 

 GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

     O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

      ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

     (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 30%      

     (2)  วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)** 

     (3)  วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) ** 

     (4)  วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) ** 

     (5)  วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ** 

     (6)  วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) ** 

     (7)  วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) ** 

     (8)  วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) ** 

     หมายเหต ุ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาเทานั้น 

 2.  สอบสัมภาษณ 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะอักษรศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคาร 36 ป ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ทะเบียนบาน 

3. ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4-ม.6 ท่ีมีผลการศึกษาและมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน      

   หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ 

4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ถามี 

คาน้ําหนัก 20% 
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5. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะศึกษาศาสตร 

- 00841010609 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                  จํานวน    4  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010611 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา                                จํานวน  13  คน

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010610 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                               จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  
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  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010605 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา                          จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010606 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                          จํานวน  15  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010604 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา                                     จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 
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            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010603 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                        จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010602 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                         จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00842010602 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (เพ่ิมพิเศษ)           จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 220/742

กลับหน้าสารบัญ



- 00841010607 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

                                                                                                                 จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) คาน้ําหนัก 20% 

2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010608 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร                                จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% เกณฑข้ันต่ํา 25% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% เกณฑข้ันต่ํา 25% 

 (3)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 20% เกณฑข้ันต่ํา 25% 

2. สอบสัมภาษณ 

- 00841010601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา                     จํานวน  35  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ 
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- 00841010612 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา                                  จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6) คาน้ําหนัก 20% 

2. สอบสัมภาษณ 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะศึกษาศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 น. เปนตนไป 

สถานท่ี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ทะเบียนบาน 

3. ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4-ม.6 ท่ีมีผลการศึกษาและมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน      

   หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ 

4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร 

- 00841010700 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุมท่ี 1 (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ)  

                                                                                                      จํานวน  250  คน 

  (9 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต เคมี ชีววิทยา จุลชวีวิทยา ฟสิกส สถิติ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

และวิทยาการขอมูล) 
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คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชา โดยใหผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอก

แบบแสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ ผูท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเรียงลําดับ

ความสําคัญของสาขาวิชาท่ีสมัครและคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาจากคะแนนและลําดับความสําคัญ

ตามท่ีผูสอบสัมภาษณระบุไวและจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษา แยกตาม

สาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือก 

- 00841010701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุมท่ี 2  (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

                                                                                                        จํานวน  70  คน 

  (2 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ) 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 
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2. สอบสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชา โดยใหผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอก

แบบแสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ ผูท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเรียงลําดับ

ความสําคัญของสาขาวิชาท่ีสมัครและคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาจากคะแนนและลําดับความสําคัญ

ตามท่ีผูสอบสัมภาษณระบุไวและจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษา แยกตาม

สาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือก 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตร รหัสสาขา 00841010700 , 00841010701 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี  3  มิถุนายน  2562 

เวลารายงานตัวและรับฟงการช้ีแจง  8.00 น. เปนตนไป 

เวลาสอบสัมภาษณ 10.00 น. 

สถานท่ี   หองไววิทย พุทธารี  อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้น 3  คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

 

โครงการเพ่ิมพิเศษ  

- 00842010701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (เพ่ิมพิเศษ)                 จํานวน  5   คน 

- 00842010702 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (เพ่ิมพิเศษ)       จํานวน  5   คน 

- 00842010705 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (เพ่ิมพิเศษ)                      จํานวน  10  คน 

- 00842010707 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (เพ่ิมพิเศษ)                        จํานวน  10  คน 

- 00842010711 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (เพ่ิมพิเศษ)                          จํานวน  15  คน 

- 00842010704 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (เพ่ิมพิเศษ)                   จํานวน  5   คน 

- 00842010703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เพ่ิมพิเศษ)                           จํานวน  10  คน 

- 00842010710 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (เพ่ิมพิเศษ)  จํานวน  10  คน 

- 00842010708 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (เพ่ิมพิเศษ)             จํานวน  30  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)  
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วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ ภาควิชาสัมภาษณแยกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

- 00842010709 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (เพ่ิมพิเศษ)     จํานวน  20  คน 

- 00842010706 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพ่ิมพิเศษ)      จํานวน  20  คน

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

2. สอบสัมภาษณ ภาควิชาสัมภาษณแยกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

เง่ือนไขในการเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ 

1. ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษแลวไมสามารถขอเปลี่ยน

โครงการเปนนักศึกษาโครงการปกติของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรได ยกเวนนักศึกษาตอง

สมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 

2. นักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  สามารถยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาได  โดย

ตองเปนไปตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และยังคงเปนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรเพ่ิม

พิเศษเหมือนเดิม 
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตรโครงการเพ่ิมพิเศษ 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี  3  มิถุนายน  2562 

เวลารายงานตัว  13.00 น.  

เวลาสอบสัมภาษณ 13.30 น. 

สถานท่ี   งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง  คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

 2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) แสดงฉบับจริงและสงสําเนาท่ีลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

   1 ฉบับ 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะเภสัชศาสตร 

- 00841010800 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ป)                                                   จํานวน  20  คน 

- 00842010800 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ป) (เพ่ิมพิเศษ)                                     จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

    ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปการศึกษา 2562 ตองมีคุณสมบัติ 

เพ่ิมเติมจากคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้  

     1.   เปนผูไมมีโรคหรืออาการของโรคติดตอรายแรงหรือมีความพิการทางรางกายหรือความผิดปกติทางจิต 

ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม 

     2.   หากผูสมัครปฏิบัติไมครบข้ันตอนท่ีกําหนด หรือ เอกสารไมถูกตอง ไมครบถวน หรือปรากฏในภายหลงั

วาผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งขางตน หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือจงใจปกปดขอมูล ผูนั้นจะ

ถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถือวาไมมีสิทธิ์ในการรับคัดเลือก ถึงแมวาจะไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม

จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%   

  (1)   วิชา 01 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา  30% 
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  (2)   วิชา 02 สังคมศึกษาฯ  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

  (3)   วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

  (4)   วิชา 04 คณิตศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

  (5)   วิชา 05 วิทยาศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% เกณฑข้ันต่ํา 30% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 40% เกณฑข้ันต่ํา 30% 

2. สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะเภสัชศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี 2 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.00 น. เปนตนไป 

เวลาสอบสัมภาษณ 08.00 น. เปนตนไป 

สถานท่ี หองประโชติ 1 อาคารสวนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

2. ทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

3. หลักฐานการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หรือ 

    ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ท่ีมีการรับรองจากผูอํานวยการ    

    โรงเรียนหรือนายทะเบยีน) ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปท่ี 6 

  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเนนใน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4-6) 

  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

   (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ของชั้น ม.4-6) 
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 2. ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวาง

มากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย 

แหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชา        

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรม

เคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลย ีและสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)    

- 00841010902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                       จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา   

 ตองไดคาเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4-6 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2.     สอบสัมภาษณ 

- 00841010905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา   

 ตองไดคาเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4-6 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

หมายเหตุ ** สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกณฑข้ันต่ําเฉลี่ยรวม O-NET, ความถนัดท่ัวไป (GAT) และ 

ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  35% 

 2.    สอบสัมภาษณ 
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- 00841010910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร  

                                                                                                                 จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา   

 ตองไดคาเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4-6 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

 2.     สอบสัมภาษณ 

- 00841010903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                         จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

     2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร       จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 
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 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                 จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                        จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

2.    สอบสัมภาษณ  

- 00841010906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 
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 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                    จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม                             จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 
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2.    สอบสัมภาษณ 

 

โครงการเพ่ิมพิเศษ  

- 00842010903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพ่ิมพิเศษ)          จาํนวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2.    สอบสัมภาษณ  

- 00842010904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (เพ่ิมพิเศษ) 

                                                                                                                 จํานวน  15  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%  

   2.   สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 10.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
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หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา    ตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเทา ตั้งแตชั้น ม.4 – ม.6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) ในปการศึกษา 2560 - 2561 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

3.1 สําหรับผูท่ีมีภาวะตาบอดสีอาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ ใหผูสมัครตรวจ 

ตาบอดสีเพ่ิมเติม โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือ

เทียบเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน  

(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) และการตัด

สิทธิ์กรณีตาบอดสี ข้ึนอยูกับการพิจารณาของสาขาวิชา 

** สําหรับผูท่ีจัดสงเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.1) และใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร มาใหคณะฯ เรียบรอยแลว มิตองนํามาสงในวันสอบสัมภาษณ ** 

 

 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

- 00841011104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร                               จํานวน  40  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%      เกณฑขั้นตํ่าแตละวิชา 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ  

- 00841011101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                  จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 
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วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%      เกณฑขั้นตํ่าแตละวิชา 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

 2. สอบสัมภาษณ  

- 00841011102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา              จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%      เกณฑขั้นตํ่าแตละวิชา 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

                2.     สอบสัมภาษณ 

- 00841011103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                         จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%      เกณฑขั้นตํ่าแตละวิชา 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

                2.     สอบสัมภาษณ 
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว                                       จํานวน  56  คน 

- 00841011280 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)  

- 00841011281 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน) 

- 00841011282 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุน) 

- 00841011283 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) 

- 00841011284 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี) 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

     (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 40%  

    (2)  วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) ** 

      (3)  วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) ** 

     (4)  วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) ** 

     (5)  วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ** 

     (6)  วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) ** 

  หมายเหตุ ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาเทานั้น 

 2.     สอบสัมภาษณ 

คาน้ําหนัก 10% 
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- 00841011202 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ         จํานวน  86  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011205 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                 จํานวน  66  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

            2.   สอบสัมภาษณ 

- 00841011204 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท จํานวน  51  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011206 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                   จํานวน  87  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 
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วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%  

2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา              จํานวน  67  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%  

2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011203 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                        จํานวน  51  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841011209 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน                          จํานวน  36  คน

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 
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 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ  

- 00841011207 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร            จํานวน  56  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาการจัดการ 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 12.00 น.  

สถานท่ี อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให และปากกาน้ําเงิน 1 ดาม 

2. สําเนาระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเทา   

    (กรณีท่ีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

       www.reg.su.ac.th 

หมายเหตุ : ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณแตงกายชุดนักเรียนตามแบบของโรงเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาหรือชุดนักศึกษา 

                                   กรณีผูมีสิทธิ์สัมภาษณลําดับสุดทายคะแนนเทากัน คณะวิทยาการจัดการมีความประสงครับท้ังหมด 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร                           จํานวน  60  คน 

- 00841011310 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร  

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร  

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%  

2. สอบสัมภาษณ 

- 00841011311 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 1 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

  1.  ใชคะแนน 

     GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

     O-NET คาน้ําหนัก 30% 

      ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

     (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

 2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011312 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)    

- 00841011313 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน) 
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- 00841011314 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุน)    

- 00841011315 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) 

- 00841011316 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)   

- 00841011317 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)  

- 00841011318 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30%  

      (2)  วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) ** 

     (3)  วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) ** 

      (4)  วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) ** 

      (5)  วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ** 

      (6)  วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) ** 

      (7)  วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) ** 

      (8)  วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) ** 

      หมายเหต ุ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาเทานั้น 

 2.  สอบสัมภาษณ 

 

 

 

คาน้ําหนัก 20% 
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- 00841011331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ    

 วิชาเอกการออกแบบเกม                                                                               จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวา

หรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

         2.    สอบสัมภาษณ  

- 00841011330 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  

 วิชาเอกการออกแบบเว็บและส่ือโตตอบ                                                              จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวา

หรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

         2.    สอบสัมภาษณ 
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- 00841011332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  

 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน                                                                           จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

- 00841011302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ             จํานวน  70  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

         2.    สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วันสอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี 2 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 น. 

สถานท่ี อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให และปากกาน้ําเงิน 1 ดาม 

2. สําเนาระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเทา   

             (กรณีท่ีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

       www.reg.su.ac.th 
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          หากปรากฎในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ขอใดขอหนึ่ง และหาก

ตรวจสอบพบวา เอกสารท่ีใชในการสมัครคัดเลือกเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมวาจะ

ไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 
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มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ทีต่ั้ง 
1. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.  

0-2649-5000 ต่อ 15716, 15665, 11545 หรือ โทร. 0-2261-0531 จดัการเรียนการสอน จ านวน 13 คณะ/วทิยาลยั คือ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คณะวทิยาศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม วทิยาลยันานาชาติ
เพ่ือศึกษาความยัง่ยนื และวทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

2. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดั
นครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21032, 21033 จดัการเรียนการสอน จ านวน 7 คณะ คือ คณะกายภาพบ าบดั คณะเทคโนโลยีและ
นวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัจดัหอพกัให้ โดยนิสิตตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดดูรายละเอียดท่ี  http://dorm.swu.ac.th/ 

3. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จงัหวดัสระแกว้  จดัการเรียนการสอน สาขาวชิาการจดัการภูมิสงัคม วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั 
4. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จงัหวดัตาก  จดัการเรียนการสอน สาขาวชิาการจดัการภูมิวฒันธรรม วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดบัปริญญาตรี คณะ/วิทยาลยั สถานท่ีเรียน และอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://www.swu.ac.th หรือ http://edservice.oop.swu.ac.th หรือ http://admission.swu.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะกายภาพบ าบัด 

1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา 
4. ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ 
- สาขาวิชากายภาพบ าบดั  จะตอ้งสอบทศันคติต่อวิชาชีพ (ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการสอบทศันคติ 

ต่อวชิาชีพ) โดยใหเ้ตรียมดินสอด า HB  ยางลบ และปากกา 
- สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จะตอ้งทดสอบทางจิตวิทยา (ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการสอบทดสอบ

ทางจิตวทิยา) โดยใหเ้ตรียมดินสอด า HB  ยางลบ และปากกา 
5. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์จะตอ้งตรวจร่างกายมาล่วงหนา้ ให้น าใบรับรองแพทยแ์สดงผลการตรวจ

ร่างกาย  และผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ท่ีถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนนับถึงวนัสอบสัมภาษณ์) ท่ีลงนามรับรองโดยแพทย์
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน มายืน่ในวนัสอบ 

6. ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนิสิตสาขาวชิากายภาพบ าบดั จะตอ้งยืน่หนงัสือหรือเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค
ไวรัสตบัอกัเสบ บี กบัฝ่ายวชิาการคณะกายภาพบ าบดั 
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ หลงัจากจบการศึกษาแลว้ โดยตอ้ง

สามารถท าสญัญาผกูพนัฝ่ายเดียว หรือสญัญาปลายเปิดกบัรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาล และมหาวทิยาลยั 
4. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ จะตอ้งทดสอบทางจิตวิทยาและสอบทกัษะทางวิชาชีพ (ผูเ้ขา้สอบจะตอ้ง

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการทดสอบทางจิตวทิยาและสอบทกัษะทางวชิาชีพ) โดยใหเ้ตรียมดินสอด า HB ยางลบ และปากกา 
5. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์จะตอ้งตรวจร่างกายมาล่วงหนา้ ให้น าใบรับรองแพทยแ์สดงผลการตรวจ

ร่างกาย และผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรยท์รวงอก (ท่ีถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน นับถึงวนัสอบสัมภาษณ์) ท่ีลงนามรับรองโดยแพทย์
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน มายื่นในวนัสอบวา่เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคหรืออาการ
ของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติการและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามท่ีก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (psychotic disorders)  
โรคอารมณ์ผิดปกติ  (mood disorders)  โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders)  บุคลิกภาพผิดปกติ 
(personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหา
ทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดตอ่อนัตรายท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลใหเ้กิดความพิการอยา่งถาวร 
อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเองต่อผูป่้วยและการประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรม 
4.3.1 โรคลมชกัท่ียงัไม่สามารถควบคุมได ้(โรคลมชกัท่ีไม่มีอาการชักมาแลว้อย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชกัท่ีควบคุมได)้ 
4.3.2 โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

4.4 มีความพิการทางร่างกายหรือขอ้บกพร่องอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพ 
ทนัตกรรม เช่น ตาบอด เป็นใบ ้หรือหูหนวกทั้งสองขา้ง ความผิดปกติของการใชมื้อในการท าหัตถการ จนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการท างาน หรือภาวะพิการอ่ืนใด ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบ
คดัเลือกเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

4.5 มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิเฉล่ียท่ีความถ่ี 500 - 2,000 เฮิรตซ์สูงกวา่ 40 เดซิเบล 
และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ
ประสาท และเซลลป์ระสาทการไดย้ิน (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน 
และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดบัการมองเห็นในตาขา้งดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12 หรือ 
20/40 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4.7 มีภาวะตาบอดสีระดบัรุนแรง หรือ ภาวะตาพร่องสีระดบัรุนแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และ 
การประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4.8 โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้ ซ่ึงคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาฯ เห็นวา่อาจจะเป็นอุปสรรคตอ่
การศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

ทั้งน้ี ส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในขอ้ 4. เม่ือคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พิจารณาตดัสิน ใหถื้อวา่
ผลการพิจารณาเป็นท่ีส้ินสุด  
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กลับหน้าสารบัญ



คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูส้มคัรตอ้งมีร่างกายสมบูรณ์ หรือไม่มีความพิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ไม่เป็นโรคติดต่อ 

ในระยะติดต่ออนัตราย (ตามท่ีระบุไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง โรคติดต่อและอาการส าคญั) หรือโรคไม่ติดต่อหรือ
ภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โรคลมชักท่ีไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันเลือดสูงรุนแรง  
ภาวะไตวายรุนแรง โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ) 

4. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ จะตอ้งสอบทศันคติต่อวิชาชีพ (ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย 
ในการสอบทศันคติต่อวชิาชีพ) โดยใหเ้ตรียมดินสอด า HB  ยางลบ และปากกา 

5. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์จะตอ้งน าผลตรวจร่างกาย (ผูเ้ขา้สอบสัมภาษณ์ตอ้งตรวจร่างกายมา
ล่วงหนา้) โดยใบรับรองแพทยแ์สดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ระบุดงัน้ี 

1) ไม่มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย (ตามท่ีระบุไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง โรคติดต่อและ

อาการส าคญั) 
3) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะติดตอ่หรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

- โรคลมชกัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้โรคลมชกัท่ีไม่มีอาการชกัมาแลว้อยา่งน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชกัท่ีควบคุมได ้

- โรคหวัใจระดบัรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- โรคความดนัเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอ้นท าใหเ้กิดพยาธิสภาพต่ออวยัวะอยา่งถาวร 
- ภาวะไตวายเร้ือรัง 
- โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 
- มีปัญหาทางจิตเวช ไดแ้ก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง โรคบุคลิกภาพแปรปรวน รวมถึงปัญหาทางจิตเวช
อ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

4) ผลการตรวจปัสสาวะ (UA) 
5) ผลการตรวจเลือด CBC 
6) ผลการตรวจไวรัสตบัอกัเสบบี (HBsAg, Anti-HBs) 
7) ผลการตรวจภูมิคุม้กนัโรคสุกใส 
8) ผลการอ่านฟิลม์เอก็ซเรยท์รวงอก (ท่ีถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน นบัถึงวนัสอบสมัภาษณ์) ท่ีลงนามรับรองโดย

แพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน 
ทั้ งน้ี ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดขอ้มูล หรือแมป้รากฏเป็นความเท็จข้ึนภายหลงั จะตอ้งถูก 

ตดัสิทธ์ิการศึกษา 
6. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกและเขา้ศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการเตรียมตวัดา้นสุขภาพ

ก่อนการศึกษาภาคปฏิบติัตามท่ีแหล่งฝึกภาคปฏิบติัก าหนด 
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กลับหน้าสารบัญ



คณะเภสัชศาสตร์ 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดงัเช่น 

- มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง 
- โรคติดต่อระยะอนัตราย 

4. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ จะตอ้ง สอบทศันคติต่อวิชาชีพ (ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย 
ในการสอบทศันคติต่อวชิาชีพ ) โดยใหเ้ตรียมดินสอด า HB  ยางลบ และปากกา 

5. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์จะตอ้งตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้น าใบรับรองแพทยแ์สดงผลการตรวจ
ร่างกาย และผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรยท์รวงอก (ท่ีถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนนับถึงวนัสอบสัมภาษณ์) ท่ีลงนามรับรองโดยแพทย์
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน มายื่นในวนัสอบ  และผลการทดสอบตาบอดสี จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล
ของเอกชน มายืน่ในวนัสอบ 

6. ผูผ้่านการคัดเลือกและเขา้ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จะต้องท าสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
ดว้ยคณะรัฐมนตรีมีมติให้คงการท าสัญญาส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ โดยเป็นสัญญาผูกพนัฝ่ายเดียว 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นตน้ไป 

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภัณฑ์การเกษตร 
1. ผูส้มคัรหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุพอลิเมอร์ 

และสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร (หลกัสูตร 2 ภาษา) ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2. ผูส้มคัรหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมอาหารและธุรกิจ ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนสายศิลป์ หรือแผนการเรียนอ่ืนๆ 

3. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 

4. ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ จะตอ้งน าโครงงานวทิยาศาสตร์หรือประสบการณ์ทดลองทางวทิยาศาสตร์
ท่ีไดด้ าเนินการในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ถา้มี) มายืน่ในวนัสอบ 

5. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
และผลิตภณัฑก์ารเกษตร (หลกัสูตร 2 ภาษา) และสาขาวชิานวตักรรมอาหารและธุรกิจ จะตอ้งน าใบรับรองแพทยแ์สดงผลการตรวจ
ความผิดปกติในการมองเห็น (ตาบอดสี) ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน มายืน่ในวนัสอบ 

คณะบริหารธุรกจิเพ่ือสังคม 
ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 

คณะพลศึกษา 
1. ผูส้มัครสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูส้มคัรสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ตอ้งมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจ าตวั หรือไม่มีความ

พิการทางร่างกาย ความพิการทางสายตา (ตาบอด) อนัจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ  
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4. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะตอ้งน าใบรับรองแพทยท่ี์แสดงผล
การตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน วา่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการทางสายตา (ตาบอด) อนัจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ  

5. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาวิชาผูน้ านันทนาการ และสาขาวิชาสุขศึกษา จะตอ้งน า
ใบรับรองแพทยท่ี์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน วา่มีร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่มีโรคประจ าตวั หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการไดย้ิน อนัจะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ และหลกัฐานแสดงความสามารถทางการกีฬา หรือผลงานกิจกรรมทางสุขภาพ หรือ
ผลงานดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ีสมคัร มายืน่ในวนัสอบดว้ย 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
1. ผูส้มคัรหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ จะตอ้งน าแฟ้มประวติัและผลงาน (Portfolio) ซ่ึงควรระบุขอ้มูล หรือ

เอกสาร หรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรม และผลงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาและกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  
มายืน่ในวนัสอบ 

คณะวทิยาศาสตร์ 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น  
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูส้มคัรหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ  
4. ผูส้มคัรหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ และแผนการเรียนอ่ืนๆ ท่ีเน้น
คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น (ผูท่ี้สอบเทียบได้

ไม่มีสิทธ์ิสมคัร) ส าหรับสาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์จะตอ้งเรียนวชิาชีววทิยาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาดว้ย 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการใดๆ อนัจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ผูส้มคัรสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมลัติมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 

(หลกัสูตรนานาชาติ) และสาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยัและการพิสูจน์หลกัฐานทางคอมพิวเตอร์ จะตอ้งมีผลสอบภาษาองักฤษ
ท่ีมีอายสุอบไม่เกิน 2 ปี โดยยืน่ผลการสอบ IELTS ผลสอบรวมไม่นอ้ยกวา่ 5.0  
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5. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมลัติมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ)  
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยัและการพิสูจน์
หลกัฐานทางคอมพิวเตอร์ จะตอ้งน าผลสอบภาษาองักฤษท่ีมีอายสุอบไม่เกิน 2 ปี โดยยื่นผลการสอบ IELTS ผลสอบรวมไม่นอ้ย
กวา่ 5.0 ในวนัสอบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ จะตอ้งน าแฟ้มประวติัและผลงาน (Portfolio) ซ่ึงควรระบุขอ้มูล หรือ

เอกสาร หรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรม และผลงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาและกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  
มายืน่ในวนัสอบ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) จะตอ้งน าแฟ้มประวติั

และผลงาน (Portfolio) ซ่ึงควรระบุขอ้มูล หรือแนบเอกสาร หรือรูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ ใหค้รบถว้น มายืน่ในวนัสอบ 
4. ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) จะตอ้งน าเรียงความใน

ความตั้งใจเขา้เรียนคณะเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ (Statement of Purpose) ตวัพิมพอ์กัษร Times New Roman ขนาด 12 ความ
ยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 มายืน่ในวนัสอบ 

5. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกเขา้ในโปรแกรมนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)
ตอ้งเขา้รับการเรียน Intensive ทั้งสองรายวชิา คือ วชิาคณิตศาสตร์ และวชิาภาษาองักฤษ โดยไม่มีเง่ือนไข ในรายวชิาละ 4,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน 2 รายวชิาเป็นจ านวนเงิน 8,000 บาท (รายละเอียดจะน าแจง้ตามอีเมลท่ี์ระบุในแฟ้มประวติัและผลงาน) 

คณะสังคมศาสตร์ 
1. ผูส้มคัรสาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ สายศิลป์-ค านวณ 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 

วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวชิา 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ จะตอ้งน าแฟ้มประวติัและผลงาน (Portfolio) ซ่ึงควรระบุขอ้มูล หรือ

เอกสาร หรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรม และผลงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาและกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  
มายืน่ในวนัสอบ  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 249/742

กลับหน้าสารบัญ



วทิยาลยันานาชาติเพ่ือศึกษาความยัง่ยืน 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ จะตอ้งน าแฟ้มประวติัและผลงาน (Portfolio) ซ่ึงควรระบุขอ้มูล หรือ

เอกสาร หรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรม และผลงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาและกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  
มายืน่ในวนัสอบ 

4. จะตอ้งน าเรียงความแสดงความตั้งใจในการสมคัรเรียนเป็นภาษาองักฤษ (Statement of Purpose) ตวัพิมพอ์กัษร Times 
New Roman ขนาด 12 ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ เอ 4  มายืน่ในวนัสอบ 

วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
4. ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ จะตอ้งน าแฟ้มประวติัและผลงาน (Portfolio) ซ่ึงควรระบุขอ้มูล หรือ

เอกสาร หรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรม และผลงานท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาและกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  
มายืน่ในวนัสอบ 

วทิยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนตามองคป์ระกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 
3. ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ โรคประจ าตวั หรือ ความพิการต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
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เลข

เรียงล ำดบั
ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ ONET

ค่ำ
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 GAT

เกณฑ์

ข ัน้ต ำ่ 

GAT

รหสั

วิชำ 

PAT

ค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

รหสั

วิชำ 

PAT

ค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

รวมค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 PAT
จ ำนวนรบั

001 คณะทนัตแพทยศำสตร ์หลกัสูตรทนัตแพทยศำสตรบณัฑติ - 20 - 71 10 72 20 30 - 4

002 คณะพยำบำลศำสตร ์หลกัสูตรพยำบำลศำสตรบณัฑติ - 20 - 72 30 - - 30 - 39

003 คณะเภสชัศำสตร ์หลกัสูตรเภสชัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกเภสชักรรมอตุสำหกำร - 10 - 72 40 - - 40 - 45

004 คณะเภสชัศำสตร ์หลกัสูตรเภสชัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกกำรบริบำลทำงเภสชักรรม - 10 - 72 40 - - 40 - 10

005 คณะกำยภำพบ ำบดั หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบดั - 20 - 72 30 - - 30 - 5

006 คณะกำยภำพบ ำบดั หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรสง่เสริมสขุภำพ - 20 - 72 30 - - 30 - 3

007 คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑก์ำรเกษตร หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิทยำศำสตรก์ำรอำหำรและโภชนำกำร - 10 - 71 10 72 30 40 - 3

008 คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑก์ำรเกษตร หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำเทคโนโลยีวสัดุพอลเิมอร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 1

009 คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑก์ำรเกษตร หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพและผลติภณัฑก์ำรเกษตร (หลกัสูตร 2 ภำษำ)

- 10 - 71 10 72 30 40 - 1

010 คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลติภณัฑก์ำรเกษตร หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำนวตักรรมอำหำรและธุรกจิ - 30 - 71 20 - - 20 - 20

011 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำคณิตศำสตร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 8

012 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ - 10 - 71 20 72 20 40 - 1

013 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสถติิ - 10 - 71 10 72 30 40 - 2

014 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำเคมี - 10 - 71 10 72 30 40 - 5

015 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำจุลชีววิทยำ - 10 - 71 10 72 30 40 - 3

016 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำชีววิทยำ - 10 - 71 10 72 30 40 - 15

017 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำฟิสกิส ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 10

018 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวสัดุศำสตร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 4

019 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำคณิตศำสตร ์รูปแบบที่ 2 - 10 - 75 20 71 20 40 75=30,71=25 10

020 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำเคมี รูปแบบที่ 2 - 10 - 75 20 72 20 40 - 7

021 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำชีววิทยำ รูปแบบที่ 2 10 - 75 20 72 20 40 75=30,72=35 5

022 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำฟิสกิส ์รูปแบบที่ 2 - 10 - 75 20 72 20 40 - 9

 ตำรำงกำรรบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเขำ้ศึกษำในระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 TCAS รอบที่ 4 Admissions
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จ ำนวนรบั

023 คณะวิทยำศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำวิทยำศำสตรท์ ัว่ไป รูปแบบที่ 2 - 10 - 75 20 72 20 40 - 12

024 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

025 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล - 15 - 72 15 73 20 35 - 10

026 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

027 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

028 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

029 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

030 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วิชำเอกวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั - 15 - 72 15 73 20 35 - 8

031 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วิชำเอกวิศวกรรมโทรคมนำคม - 15 - 72 15 73 20 35 - 8

032 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมโลจสิติกส ์(หลกัสูตร 2 ภำษำ) - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

033 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (หลกัสูตร 2 ภำษำ) - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

034 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมคอนเสริต์และมลัติมีเดีย (หลกัสูตรนำนำชำติ) - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

035 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมปิโตรเลยีมและกำ๊ซธรรมชำติ (หลกัสูตรนำนำชำติ) - 15 - 72 15 73 20 35 - 5

036 คณะวิศวกรรมศำสตร ์หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวิศวกรรมควำมปลอดภยัและกำรพิสูจน์หลกัฐำนทำงคอมพิวเตอร ์

(หลกัสูตรนำนำชำต)ิ

- 15 - 72 15 73 20 35 - 10

037 คณะพลศึกษำ หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำผูน้ ำนันทนำกำร พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - 15

038 คณะพลศึกษำ หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสำธำรณสขุศำสตร ์- อนำมยัสิ่งแวดลอ้ม - 20 - 72 30 - - 30 - 10

039 คณะพลศึกษำ หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสำธำรณสขุศำสตร ์- สำธำรณสขุชุมชน - 20 - 72 30 - - 30 - 10

040 คณะพลศึกษำ หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสำธำรณสขุศำสตร ์- อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั - 20 - 72 30 - - 30 - 10

041 คณะพลศึกษำ หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำสขุศึกษำ รูปแบบที่ 2 - 10 - 75 20 72 20 40 - 10

042 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำจติวิทยำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 01-04=20 50 85=30 - - - - - - 40

043 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำปรชัญำและศำสนำ พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - 40

044 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำปรชัญำและศำสนำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - -

045 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำวรรณกรรมส ำหรบัเด็ก พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - 15
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เกณฑข์ัน้ต ำ่

 PAT
จ ำนวนรบั

046 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - 15

047 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำเพื่ออำชีพ (หลกัสูตรนำนำชำติ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 03=50 50 - - - - - - - 9

048 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร (หลกัสูตรนำนำชำติ) พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 03=40 50 - - - - - - - 40

049 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำไทย  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 85=40 - - - - - - 20

050 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำองักฤษ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 01=30,03=50 50 - - - - - - - 50

051 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำตะวนัออก วิชำเอกภำษำจนี พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำจนี

- 30 - 80 20 - - 20 80=40 10

052 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำตะวนัออก วิชำเอกภำษำญ่ีปุ่ น พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น

- 30 - 79 20 - - 20 79=60 15

053 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำตะวนัออก วิชำเอกภำษำเกำหล ีพื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี

- 30 - 83 20 - - 20 83=40 18

054 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำภำษำไทย รูปแบบที่ 1 01=60, 03=40 20 50 75 30 - - 30 75=50 5

055 คณะมนุษยศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำภำษำองักฤษ รูปแบบที่ 1 01=50, 03=50 20 60 75 30 - - 30 75=50 25

056 คณะศิลปกรรมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำทศันศิลป์ - 10 - 76 40 - - 40 76=30 10

057 คณะศิลปกรรมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำนวตักรรมกำรจดักำรศิลปวฒันธรรม (หลกัสูตร 2 ภำษำ) 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1

- 50 - - - - - - - 10

058 คณะศึกษำศำสตร ์ หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั รูปแบบที่ 1 - 20 50 75 30 - - 30 75=30 4

059 คณะศึกษำศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ (เอกคู่) วิชำเอกกำรศึกษำพิเศษ รูปแบบที่ 1 - 20 50 75 30 - - 30 75=30 4

060 คณะศึกษำศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ (เอกคู่) วิชำเอกเทคโนโลยีกำรศึกษำ รูปแบบที่ 1 - 20 50 75 30 - - 30 75=30 4

061 คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - 40

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส

- 30 - 77 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั

- 30 - 78 20 - - 20 -
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คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น

- 30 - 79 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี

- 30 - 80 20 - - 20 -
25

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั

- 30 - 81 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี

- 30 - 82 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี

30 83 20 20

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 77 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 78 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 79 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 80 20 - - 20 -
5

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 81 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำล ี(โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 82 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรพฒันำชุมชนเมือง 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหล ี(โครงกำรพิเศษ)

30 83 20 20

063

 

062
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คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส

- 30 - 77 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั

- 30 - 78 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น

- 30 - 79 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี

- 30 - 80 20 - - 20 -
25

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั

- 30 - 81 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี

- 30 - 82 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี

30 83 20 20

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 77 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 78 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 79 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 80 20 - - 20 -
5

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 81 20 - - 20 -

064
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เลข

เรียงล ำดบั
ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ ONET

ค่ำ

น ้ำหนัก

 GAT

เกณฑ์

ข ัน้ต ำ่ 

GAT

รหสั

วิชำ 

PAT

ค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

รหสั

วิชำ 

PAT

ค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

รวมค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 PAT
จ ำนวนรบั

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำล ี(โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 82 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ วิชำเอกกำรวิจยัสงัคมวิทยำเพื่อกำรพฒันำ 

พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหล ี(โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 83 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑติ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส - 30 - 77 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑติ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั - 30 - 78 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑติ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑติ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำจนี - 30 - 80 20 - - 20 - 20

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑติ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั - 30 - 81 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑติ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี - 30 - 82 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑติ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 เลอืกสอบวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส

- 30 - 77 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั

- 30 - 78 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น

- 30 - 79 20 - - 20 -

30

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำจนี

- 30 - 80 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั

- 30 - 81 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง  พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี

- 30 - 82 20 - - 20 -

068 คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกรฐัประศำสนศำสตร ์พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - 30

067
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เรียงล ำดบั
ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ ONET

ค่ำ
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เกณฑ์
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GAT
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 PAT
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น ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 PAT
จ ำนวนรบั

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส

- 30 - 77 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั

- 30 - 78 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น

- 30 - 79 20 - - 20 -

30

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำจนี

- 30 - 80 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั

- 30 - 81 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำบำลี

- 30 - 82 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 77 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 78 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 79 20 - - 20 -

20

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำจนี (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 80 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำอำหรบั (โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 81 20 - - 20 -

คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรรฐัศำสตรบณัฑติ วิชำเอกควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำบำล ี(โครงกำรพิเศษ)

- 30 - 82 20 - - 20 -

071 คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภูมิศำสตรแ์ละภูมิสำรสนเทศ - 10 - 71 10 72 30 40 - 40

070
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ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ ONET

ค่ำ

น ้ำหนัก

 GAT

เกณฑ์

ข ัน้ต ำ่ 

GAT

รหสั

วิชำ 

PAT

ค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

รหสั

วิชำ 

PAT

ค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

รวมค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่
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072 คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภูมิศำสตรแ์ละภูมิสำรสนเทศ (โครงกำรพิเศษ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 40

073 คณะสงัคมศำสตร ์หลกัสูตรกำรศึกษำบณัฑติ สำขำวิชำสงัคมศึกษำ รูปแบบที่ 1 - 20 - 75 30 - - 30 75=50 10

074 คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบญัชีบณัฑติ - 30 - 71 20 - - 20 - 39

075 คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบญัชีบณัฑติ (โครงกำรพิเศษ) - 30 - 71 20 - - 20 - 14

076 คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ วิชำเอกกำรตลำด - 30 - 71 20 - - 20 - 39

077 คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ วิชำเอกกำรเงนิ - 30 - 71 20 - - 20 - 39

078 คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ วิชำเอกธุรกจิระหว่ำงประเทศ - 30 - 71 20 - - 20 - 39

คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำฝร ัง่เศส

- 40 - 77 10 - - 10 -

คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำเยอรมนั

- 40 - 78 10 - - 10 -

19

คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำญ่ีปุ่ น

- 40 - 79 10 - - 10 -

คคณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  รูปแบบที่ 2 

เลอืกสอบวิชำภำษำจนี

- 40 - 80 10 - - 10 -

080 คณะบริหำรธุรกจิเพื่อสงัคม หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวิชำธุรกจิเพื่อสงัคม - 30 - 71 20 - - 20 - 10

081 คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้มและทรพัยำกร

- 10 - 71 10 72 30 40 - 20

082 คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ 

สำขำวิชำกำรจดักำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร รูปแบบที่ 1

- 50 - - - - - - - 20

083 คณะเศรษฐศำสตร ์หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑติ - 30 - 71 20 - - 20 - 60

084 คณะเศรษฐศำสตร ์หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑติ (โครงกำรพิเศษ) - 30 - 71 20 - - 20 - 30

085 คณะเศรษฐศำสตร ์หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑติ (หลกัสูตรนำนำชำติ) - 30 - 71 20 - - 20 - 50

079
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เลข

เรียงล ำดบั
ช่ือคณะ/สำขำ เกณฑข์ัน้ต ำ่ ONET

ค่ำ

น ้ำหนัก

 GAT

เกณฑ์

ข ัน้ต ำ่ 

GAT

รหสั

วิชำ 

PAT

ค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

รหสั

วิชำ 

PAT

ค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

รวมค่ำ

น ้ำหนัก

 PAT

เกณฑข์ัน้ต ำ่

 PAT
จ ำนวนรบั

086 วิทยำลยันวตักรรมสื่อสำรสงัคม หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำนวตักรรมสื่อสำรสงัคม (หลกัสูตร 2 ภำษำ) 

วิชำเอกกำรจดักำรธุรกจิไซเบอร ์พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1

- 50 - - - - - - - 5

087 วิทยำลยันวตักรรมสื่อสำรสงัคม หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำนวตักรรมสื่อสำรสงัคม (หลกัสูตร 2 ภำษำ) 

วิชำเอกคอมพิวเตอรเ์พื่อกำรสื่อสำร พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1

- 50 - - - - - - - 5

088 วิทยำลยันวตักรรมสื่อสำรสงัคม หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำนวตักรรมกำรสื่อสำร (หลกัสูตร 2 ภำษำ) 

สำขำวิชำเอกกำรสื่อสำรเพื่อสขุภำพ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1

- 50 - - - - - - - 10

089 วิทยำลยันวตักรรมสื่อสำรสงัคม หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำนวตักรรมกำรสื่อสำร (หลกัสูตร 2 ภำษำ) 

สำขำวิชำเอกกำรสื่อสำรเพื่อกำรจดักำรนวตักรรม พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1

- 50 - - - - - - - 5

090 วิทยำลยันำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยัง่ยืน หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรจดักำรภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยวอย่ำงย ัง่ยืน 

(หลกัสูตรนำนำชำต)ิ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1

03=50 50 - - - - - - - 5

091 วิทยำลยันำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยัง่ยืน หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรระหว่ำงวฒันธรรม 

(หลกัสูตรนำนำชำต)ิ พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1

03=50 50 - - - - - - - 5

092 วิทยำลยัโพธิวิชชำลยั หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรจดักำรภูมิสงัคม พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - 30

093 วิทยำลยัโพธิวิชชำลยั หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำกำรจดักำรภูมิวฒันธรรม พื้นฐำนศิลปศำสตร ์รูปแบบที่ 1 - 50 - - - - - - - 20

094 วิทยำลยัอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค ์หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำอญัมณีและเครื่องประดบั (หลกัสูตร 2 ภำษำ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 1

095 วิทยำลยัอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำผลติภณัฑส์รำ้งสรรค ์(หลกัสูตร 2 ภำษำ) - 10 - 74 40 - - 40 - 1

096 วิทยำลยัอตุสำหกรรมสรำ้งสรรค ์หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำแฟชัน่ สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลกัสูตร 2 ภำษำ) - 10 - 76 40 - - 40 - 1

1479

หมำยเหตุ 1. GPAX ใหค้่ำน ้ำหนัก 20% ทกุคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ใหค้่ำน ้ำหนัก 30% ทกุคณะ/สำขำวิชำ โดยก ำหนดใหวิ้ชำภำษำไทย วิชำสงัคมศึกษำ วิชำภำษำองักฤษ วิชำคณิตศำสตร ์วิชำวิทยำศำสตร ์ใหค้่ำน ้ำหนักวิชำละ 6%
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(เอกสารส าหรบัประชาสมัพนัธ ์: 19 เมษายน 2562) 
การคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในระบบ Admissions (TCAS รอบที ่4 ) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ปกีารศกึษา 2562 
ตดิตามรายละเอยีดการรบัสมคัรไดท้างเวบ็ไซตข์องสมาคมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย 

(http://mytcas.com) 
 
 
1. ทีต่ัง้ 
  ปัจจุบันมี  5  วิทยาเขต คือ  
  1. วิทยาเขตหาดใหญ่  (http://www.psu.ac.th  หรือ  http://www.entrance.psu.ac.th) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 
15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000 ต่อ 
2021-4 โทรสาร 0 7455 8941  มี 19 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะ
เทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติหาดใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และบัณฑิตวิทยาลัย 
  2. วทิยาเขตปตัตาน ี (http://www.pn.psu.ac.th) ตั้งอยู่ที่ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
94000 โทรศัพท์ 0-7331-3928-50 โทรสาร 0 7333 5128 มี 8 คณะ/วิทยาลัย คือ  คณะศึกษาศาสตร์         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร  
คณะศิลปกรรมศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์   
  3. วทิยาเขตภเูกต็ (http://www.phuket.psu.ac.th) ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต าบล
กะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0 7627 6050-51 มี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะการบริการและ
การท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
  4. วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี (http://www.surat.psu.ac.th  หรอื http://entrance.surat.psu.ac.th) 
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 6 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 0 7728 8851 โทรสาร 0 7735 5041 มี 3 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
  5. วิทยาเขตตรัง (http://www.trang.psu.ac.th) ตั้งอยู่ที ่ต าบลควนปริง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0 7520 1726  โทรสาร  0 7521 2036  มี 2 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
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2. คณุสมบตัเิฉพาะ 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทุกคณะ/สาขาวิชา ต้องมีคะแนนรายวิชา
ครบตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ 
TCAS รอบที่ 4 (Admission) ตามที่คณะ/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนด  และมีคะแนนขั้นต ่าในวิชาที่คณะ/สาขาวิชา  
นั้น ๆ ก าหนด  (ในกรณีที่มีการก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าของวิชานั้น ๆ )  หากมีคะแนนวิชาไม่ครบ หรือมีคะแนน   
น้อยกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาในคณะสาขาวิชานั้น ๆ    จะ
ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา และถูกปรับตกสัมภาษณ์  
  นอกจากการก าหนดองค์ประกอบรายวิชาและเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าดังกล่าวแล้ว คณะต่าง ๆ ยังได้ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอีกดังต่อไปนี้ 
คณะวทิยาศาสตร์  (วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชารับเฉพาะนักเรียนที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์ (สายวิทย์-
คณิต เท่านั้น) เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 12 หน่วยกิต 
คณะแพทยศาสตร์  (วิทยาเขตหาดใหญ่) 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติอื่น ๆ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
คณะพยาบาลศาสตร์  (วิทยาเขตหาดใหญ่) 

1. รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
3. มีสัญชาติไทย 
4. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง และไม่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

แบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน) ยื่นก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) 

1. นักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะ) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะฯ 

คณะเภสัชศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
2. ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่ 

ก าลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
  3. ต้องมีคุณสมบัติที ่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากส าเร็จ
การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือ สัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
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4. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

  4.1  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น  เช่น โรคจิต  
(psychotic disorders)โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic 
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ 
borderline  personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
      4.2  เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  
     4.3  เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง 
ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
   4.4  มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  
    4.5  มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูง
กว่า 40 เดซิเบลและความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 
จากความผิดปกติ ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
    4.6  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ  ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว 
แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 
    4.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งผู้สมัครทุกรายจะต้องท าการทดสอบความสามารถในการมองเห็นและแยกสีในวันที่ท าการ
ทดสอบสัมภาษณ์   
   ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรือโรคในข้อ 4  ให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ที่คณะเภสัชศาสตร์แต่งตั้ง เป็น
ผู้พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  
คณะทันตแพทยศาสตร์  (วิทยาเขตหาดใหญ่) 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์  

2. ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร 
บัณฑิตที่ก าลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
 3. มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามประกาศของคณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดในเว็บไซต์ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทันต-
แพทยศาสตร์ http://www.dent.psu.ac.th/unit/student/index.php/2017-04-21-07-40-54.html 
 4. ต้องผ่านการตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์และการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา 
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 5. ก่อนเข้าศึกษา ต้องสามารถท าสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ที่ยุติหรือเลิกการศึกษา
ก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยลาออกจาก
การเป็นนักศึกษา หรือมีเจตนาจงใจ ละเลย ทอดทิ้งการศึกษาหรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ต้องชดใช้เงินเป็นเบี้ยปรับตามสัญญาที่ท าไว้กับมหาวิทยาลัย 
  6. เมื่อส าเร็จการศึกษา ต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตหาดใหญ่) 

ทุกสาขาวิชารับเฉพาะนักเรียนที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์ (สายวิทย-์คณิตเท่านั้น)  เมื่อจบหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต  และกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ไม่ต ่ากว่า  12 หน่วยกิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์  
เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 12 หน่วยกิต   
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
คณะการแพทย์แผนไทย  (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 1. รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (2) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต 
 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นผู้ที ่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง   และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  หรือ ตาบอดสีที่มีระดับปานกลางขึ้นไป อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
คณะเทคนิคการแพทย์  (วิทยาเขตหาดใหญ่) 

1. รับเฉพาะผู้ที่เรียน กลุ่มเน้นด้านวิทยาศาสตร์  
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. ต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสี

ขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจ
จะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
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วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในแผนการเรียน สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์ค านวณ หรือสายศิลป์ภาษา 
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ     
อื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่
ก าลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร    
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)  ต้องเป็นผู้
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนที่เรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์   
เท่านั้น  
คณะศึกษาศาสตร์  (วิทยาเขตปัตตานี) 

1. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่  วิชาเอกเคมี  วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนเน้น
ด้านวิทยาศาสตร์  เท่านั้น คือ  ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.  แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ครู 4 ปี)    รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ)  หรือเทียบเท่า   มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า การสอบ
สัมภาษณ์พิจารณาจากพฤติกรรมกล้าแสดงออก พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจในตนเอง บุคลิกภาพเหมาะสม 
โดยจะมีการทดสอบ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 3. วิชาเอกภาษาไทย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามที ่คณะ
ศึกษาศาสตร์ก าหนดในการสอบสัมภาษณ์ หากไม่ผ่านเกณฑ์ถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 4. วิชาเอกสุขศึกษา รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การสอบสัมภาษณ์จะมีการ
ประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสม กล้าแสดงออก การพูดจาฉะฉาน หากไม่ผ่านจะปรับตกสัมภาษณ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (วิทยาเขตปัตตานี) 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ,  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ,  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐกิจ
อาเซียน  และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 
หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่
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น้อยกว่า  22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
คณะวิทยาการสื่อสาร  (วิทยาเขตปัตตานี) 
 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและ
สร้างสรรค์สื่อ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ 
แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์   (วิทยาเขตปัตตานี) 
 1. เป็นผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

2. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง (มีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  
โดยน าไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ผู ้ที ่เข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่เรียนกลุ่ม
สาระรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  หรือศิลป์-ค านวณ 
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย  และสาขาวิชาทรัพยากรประมงรับผู้ที ่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์   ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม   รับผู้ที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 
และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์  สายศิลป์ค านวณ และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  หรือ 
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ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา)  รับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์   สายศิลป์ค านวณ และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์   ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษการสื ่อสารทางธุรกิจ   และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ  รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการศึกษา และ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  (วิทยาเขตตรัง) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการประกันภัย
และการจัดการความเสี่ยง  และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สาย
วิทยาศาสตร์ ศิลป์ค านวณ และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตตรัง)  
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  เป็นผู ้ที ่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาย
วิทยาศาสตร์ และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  และต้องศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ       

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร คุณสมบัติอื่นๆ และคุณสมบัติเฉพาะของประเภทวิชาแพทยศาสตร์, 
วิศวกรรมศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, เทคนิคการแพทย์ 
และอุตสาหกรรมเกษตร   ให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะซึ่งทุกสถาบันการศึกษาใช้ร่วมกัน ตามข้อก าหนดของ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

 2.  หากผู้สมัครเข้าศึกษา  มีคุณสมบัติเฉพาะไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรือ 
สมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา  และปรับตกสัมภาษณ์ทันที  
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3. การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกส านักวิชา/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้  

ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ด้วยตนเองจากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด/ประจ าอ าเภอ หรือโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุกแห่งของรัฐ  หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถท าการ  x-ray ได้   
(Download ใบรายงานตรวจสุขภาพร่างกายได้จากเว็บไซต์ของงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                      
( http://www.entrance.psu.ac.th) แล้วน าผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

 ยกเว้นผู้ที่สอบได้คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์  ให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล 
สงขลานครินทร์เพียงแห่งเดียว ตามวันที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ เท่านั้น  
 

ศึกษาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 
http://www.psu.ac.th หรอื http://www.entrance.psu.ac.th 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 267/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/


หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  01090910101 90 3 วิศวกรรมศาสตร์       25 25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  01090910105 2 3 วิศวกรรมศาสตร์       25 25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  01090910108 5 3 วิศวกรรมศาสตร์       25 25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ โครงการ  01090910109 5 3 วิศวกรรมศาสตร์       25 25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01090910110 3 3 วิศวกรรมศาสตร์       25 25

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     01090910200 400 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบดั  01090910302 27 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

       

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค  01090910303 15 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

       

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    01090910401 48 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

      

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 01090910501 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

   25   

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด 01090910502 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

(เอกสารประชาสัมพันธ์วนัที่ 19 เมษายน  2562)

ติดตามรายละเอยีดการรับสมคัรได้ทางเวบ็ไซต์ของสมาคมอธิการบดแีห่งประเทศไทย  (http://mytcas.com)

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

ตารางการคดัเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ Admissions (TCAS รอบที่ 4 ) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 268/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน 01090910503 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

  20 20   

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 01090910504 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

  20 20   

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 01090910505 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

  35 20   

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต 01090910506 24 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 01090910507 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

  20 20   

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการประชุมนิทรรศการและการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั

01090910508 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

   25   

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์) 01090910509 8 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

   20   

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           
(พ้ืนฐานศิลปศาสตร์  รูปแบบท่ี 1)

01090910510 10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

   20  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     01090910601 200 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์     01090910602 45 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 269/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์    01090910603 45 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ 01090910701 35 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - เภสชัศาสตร์ 25 25 25 25 25 25 25

คณะเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม 01090910702 20 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - เภสชัศาสตร์ 25 25 25 25 25 25 25

คณะทนัตแพทยศาสตร์ สาขาทนัตแพทยศาสตร์  01090910801 5 1.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - ทนัตแพทยศาสตร์ 25 25 25 25 25 25 25 25

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   01090910901 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ ์   01090910902 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม
อาหาร

01090910903 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต ์   01090911001 16 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

35  30   

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  01090911002 14 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

  35   30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 270/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  01090911003 14 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2

  35    30

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา 01090911004 16 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

 30 25   

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคปกติ                          
(พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์)

01090911101 5 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคสมทบ                       
(พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์)

01090911102 20 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคปกติ                           
(พ้ืนฐานศิลปศาสตร์  รูปแบบท่ี 1)

01090911103 5 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 271/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ                        
(พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 )

01090911104 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 01090911201 25 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศ์าสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

  20 20   

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 01090911202 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศ์าสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

  20 20   

คณะการแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 01090911301 80 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

  25  30 20 30

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 01090911401 25 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 20 25 25 25 20 25

วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ)     01090911501 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  25     

วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ)    01090911502 20 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

  25    

คณะสตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์  01090911601 6 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

30 30 30 30 30  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 272/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพารา        
ไทย - จีน

สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง          
(หลกัสูตรนานาชาติ)

01090911701 30 3 วิศวกรรมศาสตร์   25     25

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 01090920101 6 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  15 20 20 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 01090920102 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  20 20 30 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 01090920103 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  20 20 30 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 01090920104 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  20 20 30 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 01090920105 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  15 20 20 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทาง
การศึกษา

01090920106 12 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  15 20 20 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 01090920107 2 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  15 15 15 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา 01090920108 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  15 20 20 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 01090920109 7 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  15 15 15 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 01090920110 6 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  15 15 15 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 01090920111 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  15 15 15 20 30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 273/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะศึกษาศาสตร์ แขงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  (ครู 4 ปี) 01090920112 20 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  20 25 25 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 01090920113 10 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

40  15 15 15 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 01090920114 10 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

30  30 15 15 20 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง    01090920201 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   (เทคโนโลยีผลิตพืช) 01090920202 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (เทคโนโลยีผลิตสตัว)์ 01090920203 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์   01090920204 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา    01090920205 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

30   15 20   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 01090920206 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

30   15 20   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม   01090920207 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์   01090920208 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 01090920209 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

30   15 20   

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 274/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง   01090920210 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 01090920301 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                       
(พ้ืนฐานวิทย-์คณิต หรือ ศิลป์-คณิต)

01090920302 40 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ                                   
 (พ้ืนฐานวิทย-์คณิต หรือศิลป์-คณิต)

01090920303 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 01090920304 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

20 20    

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา               
(แขนงวิชาสงัคมวิทยา)

01090920305 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

  20   

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 275/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา                         
 (แขนงวิชามานุษยวิทยา)

01090920306 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

  20   

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม 01090920307 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

 30    

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 01090920308 25 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

30     

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 01090920309 5 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

30 30 25   

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 01090920310 10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

30 30 25   

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 276/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู 01090920311 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชามลายศึูกษา 01090920312 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 01090920313 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

30 30 25   25

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ      
(แขนงวิชาภาษาอาหรับ)

01090920314 10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

25 25    

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ            
(แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)

01090920315 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

25 25     

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 277/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษายโุรป   (แขนงวิชาภาษาฝร่ังเศส) 01090920316 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 01090920317 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

30  30   25

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษายโุรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมนั) 01090920318 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์                                       
(พ้ืนฐานวิทย-์คณิต หรือศิลป์-คณิต)

01090920319 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเช่ียน                  
 (พ้ืนฐานวิทย-์คณิต หรือ  ศิลป์-คณิต)

01090920320 50 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 01090920321 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

20 20    

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 278/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม         
 (เลือกสอบคณิตศาสตร์)

01090920401 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา  (เลือกสอบภาษาอาหรับ) 01090920402 40 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2

      

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)       
(เลือกสอบภาษาอาหรับ)

01090920403 40 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2

      

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 01090920404 15 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบท่ี 1

      

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชากฎหมายอิสลาม  (เลือกสอบภาษาอาหรับ) 01090920405 40 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2

      

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 279/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์  01090920501 15 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพสัตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

      

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยกุตศิ์ลป์  01090920502 15 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพสัตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

      

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกาย 01090920503 15 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพสัตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

      

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบคณิตศาสตร์) 01090920601 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาฝร่ังเศษ) 01090920602       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบภาษาเยอรมนั) 01090920603       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์   (เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่ น) 01090920604       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบภาษาจีน) 01090920605       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบภาษาอาหรับ) 01090920606       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบภาษาบาลี) 01090920607       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาเกาหลี) 01090920608       

80

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 280/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ   
    (เลือกสอบคณิตศาสตร์)

01090920609 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ   
   (เลือกสอบภาษาฝร่ังเศษ)

01090920610       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ  
(เลือกสอบภาษาเยอรมนั)

01090920611       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ   
(เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่ น)

01090920612       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ   
 (เลือกสอบภาษาจีน)

01090920613       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ   
 (เลือกสอบภาษาอาหรับ)

01090920614       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ   
 (เลือกสอบภาษาบาลี)

01090920615       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ   
(เลือกสอบภาษาเกาหลี)

01090920616       

คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การจดัการ  เนน้วิทยาศาสตร์

01090920617 30 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

       

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2

30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 281/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์) 01090920701 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ ) 01090920702 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์

     

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส 01090920703       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาเยอรมนั 01090920704       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่ น 01090920705       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาจีน 01090920706       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาอาหรับ 01090920707       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  เลือกสอบภาษาบาลี 01090920708       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง   เลือกสอบภาษาเกาหลี 01090920709       

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2

80

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 282/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน (พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์) 01090920710 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  (พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ ) 01090920711 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์

     

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  เลือกสอบภาษา
ฝร่ังเศส

01090920712       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  เลือกสอบ
ภาษาเยอรมนั

01090920713       

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่ น 01090920714       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  เลือกสอบภาษาจีน 01090920715       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  เลือกสอบภาษาอาหรับ 01090920716       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  เลือกสอบภาษาบาลี 01090920717       

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  เลือกสอบภาษาเกาหลี 01090920718       

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2
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หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ             
(พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์)

01090920719 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ         
(พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ )

01090920720 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์

     

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ               
เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส

01090920721       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                    
เลือกสอบภาษาเยอรมนั

01090920722       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                     
เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่ น

01090920723       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                  
เลือกสอบภาษาจีน

01090920724       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                   
เลือกสอบภาษาอาหรับ

01090920725       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                      
  เลือกสอบภาษาบาลี

01090920726       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                      
เลือกสอบภาษาเกาหลี

01090920727       

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2
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กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  (พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์) 01090920728 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ ) 01090920729 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์

     

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส 01090920730       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาเยอรมนั 01090920731       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่ น 01090920732       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาจีน 01090920733       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาอาหรับ 01090920734       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาบาลี 01090920735       

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาเกาหลี 01090920736       

คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 01090920801 20 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์
พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

       

คณะการบริการและการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว                  
(หลกัสูตรนานาชาติ)

01090930101 30 6.2.1 การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1      

คณะการบริการและการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการการบริการ  (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930102 30 6.2.1 การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1      

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2
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หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะการบริการและการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมการบริการ                   
(หลกัสูตรนานาชาติ)

01090930103 15 6.2.1 การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1      

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ - จีน    (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930201 50 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ - จีน    (หลกัสูตรนานาชาติ)      
(เลือกสอบภาษาจีน)

01090930202 50 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2

      

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930203 30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)                    
(เลือกสอบภาษาจีน)

01090930204 30 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2
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หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา   (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930205 30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศศึกษา   (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930206 30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม 01090930301 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 01090930302 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ัง 01090930303 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930501 80 3 วิศวกรรมศาสตร์        

วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์   01090930502 80 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

       

วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930503 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   01090940101 120 5 เกษตรศาสตร์        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม   01090940102 120 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 287/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ   01090940103 80 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา   01090940104 120 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เคมีเพ่ืออุตสาหกรรม  01090940105 80 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาหาร  01090940106 120 5 เกษตรศาสตร์        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจดัการงานวิศวกรรม   01090940107 60 3 วิศวกรรมศาสตร์        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั   01090940108 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความย ัง่ยืน   01090940109 120 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ  01090940110 120 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทรัพยากรประมง   01090940111 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

       

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   01090940201 150 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาพฒันาธุรกิจ   01090940202 150 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

   20   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 01090940203 100 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 288/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 01090940204 100 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ   01090940206 90 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ   01090940207 90 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 1

     

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว  01090940208 140 6.2.1 การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1      

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรสองภาษา) 01090940209 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

  15 10   

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง       
เนน้วิทยาศาสตร์ และศิลป์ค  านวณ

01090950101 30 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์      
เนน้วิทยาศาสตร์ และศิลป์ค  านวณ

01090950102 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี                                                     
เนน้วิทยาศาสตร์ และศิลป์ค  านวณ

01090950103 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 289/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการตลาด   01090950104 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว    01090950105 6.2.1 การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1      

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว                          
เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส

01090950106       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว                          
เลือกสอบภาษาเยอรมนั

01090950107       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว                          
เลือกสอบสอบภาษาญ่ีปุ่ น

01090950108       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว                          
เลือกสอบสอบภาษาจีน

01090950109       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว                          
เลือกสอบสอบภาษาอาหรับ

01090950110       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว                          
เลือกสอบสอบภาษาบาลี

01090950111       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว                          
เลือกสอบสอบภาษาเกาหลี

01090950112       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 01090950113 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์

      

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ    01090950114 60 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

6.2.2 การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 2
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หมายเหตุ      1. เคร่ืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานั้นๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้  าหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่า

                      2.  ตวัเลข ท่ีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานั้น ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร้์อยละ (%) ขั้นต ่าตามตวัเลขท่ีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์ั้นต ่า (%)  

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรท่ีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จ านวน
รับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ  เลือกสอบคณิตศาสตร์ 01090950115 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 
วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

      

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาฝร่ังเศส 01090950116       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาเยอรมนั 01090950117       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาญ่ีปุ่ น 01090950118       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาจีน 01090950119       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาอาหรับ 01090950120       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาเกาหลี 01090950121       

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ 01090950122 20 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพสัตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    เนน้วิทยาศาสตร์ 01090950201 30 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์       

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,
 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 
มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบท่ี 2
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1. ทีต่ั้ง 
 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีสถานท่ีจดัการเรียนการสอน  3 แห่ง คือ 
 1.1  มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม่  เลขท่ี  63  หมู่ 4  ถนนเชียงใหม่-พร้าว  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  
จงัหวดัเชียงใหม่  50290 โทรศพัท ์ 0 5357 3460 โทรสาร  0 5387 3461 www.admissions.mju.ac.th   

1.2  มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ จังหวดัแพร่ เลขท่ี 17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จงัหวดั
แพร่ 54140 โทรศพัท ์05464 8593-5 ต่อ 6021 หรือ 6018 โทรสาร 0-5464-8374 หรือ 0-5464-8596 โทรศพัทมื์อถือ 09 7918 
3920 www.phrae.mju.ac.th  

1.3  มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร   จังหวัดชุมพร เลขท่ี 99 หมู่ 5 ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวดัชุมพร 86170 
โท รศัพท์       0  7754 4068 ต่ อ  115  ห รือ  117  โท รส าร  0  7754 4068 ต่ อ  109  โท รศัพ ท์ มื อ ถื อ  08 0533 6668 
www.chumphon.mju.ac.th 

2.  การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  ใช้เวลาศึกษาปกติ  4 และ 5  ปี ในคณะ/ประเภทวิชา  
ดงัต่อไปน้ี 
3. คุณสมบัตเิฉพาะทัว่ไป 

3.1 เป็นนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561 และจะตอ้งส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 

3.2 มีแผนการเรียน ตามท่ีคณะ/สาขาวชิาก าหนด 
3.3 เป็นผูย้ดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
3.4 เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลยัว่าจะปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่ของมหาวทิยาลยัโดยเคร่งครัด 
3.5 ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั หรือสถาบนัชั้นสูงอ่ืนๆยกเวน้มหาวทิยาลยัเปิด 
3.6 ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดก้ระท า

โดยประมาท 
3.7 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
3.8 มีผูป้กครอง หรือ ผูอุ้ปการะรับรองวา่จะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาไดต้ลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยั 
3.9 ตอ้งเป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
3.10 เป็นผูมี้ประวติัในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดบัดีหรือมีประวติัอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

4. คุณสมบัตเิฉพาะคณะ/สาขาวชิา 
 

ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาพืชไร่ 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาพืชสวน 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาอารักขาพืช 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาเกษตรเคม ี

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาปฐพศีาสตร์ 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาการส่งเสริมและการส่ือสารเกษตร 

ผูส้ าเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม ทุกสาขาวชิา  

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวชิาวทิยาการสมุนไพร (สหวทิยาการ) 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ /ศิลป์-คณิตศาสตร์  

8 วทิยาลยัพลงังานทดแทน สาขาวชิาพลงังานทดแทน 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

9 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม  
สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลกัสูตร 5 ปี  
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  
- แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
- ปวช.ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สาขาวชิาช่างก่อสร้าง เท่านั้น  

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม  
สาขาวชิาภูมสิถาปัตยกรรม หลกัสูตร 5 ปี  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-ภาษา เท่านั้น 
- ปวช.ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม เท่านั้น  

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์   
- ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สาขาวชิาช่างก่อสร้าง เท่านั้น 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
13 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า สาขาวชิาการประมง  

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาการประมง หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

14 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้ า  สาขาวชิานวตักรรมการจดัการธุรกจิประมง  
ผูส้ าเร็จการศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการ
ประมงหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

15 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ (การจดัการ) 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

16 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ (การตลาด) 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

17 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ (การเงนิ) 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 

18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบัญชี 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  

19 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

20 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์   

21 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่ิงแวดล้อม 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์    

22 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน 

23 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์    

24 คณะพฒันาการท่องเท่ียว สาขาวชิาพฒันาการท่องเทีย่ว 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน  
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
25 คณะพฒันาการท่องเท่ียว สาขาวชิาการจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว 

ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
26 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์บูรณาการ  

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวชิาศิลปกรรม ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

27 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   

28 คณะสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาการส่ือสารดจิทิลั  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

29 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์  

30 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์  

31 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

32 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

33 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
34 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์   
- ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

35 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

36 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ี
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

37 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาสถิต ิ
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

38 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 

39 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6   
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์   

40 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

41 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมอีุตสาหกรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

42 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยุกต์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

43 วทิยาลยับริหารศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

44 วทิยาลยับริหารศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

45 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืช 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา 
46 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ 

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   

47 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

48 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

49 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

50 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ /ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์   
- ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

51 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเกษตรป่าไม้ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

52 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมป่าไม้ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

53 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาการตลาด 
ผูส้ าเร็จการศึกษา  
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

54 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาพฒันาการท่องเทีย่ว 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

55 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาบัญชี 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  

56 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาการจดัการชุมชน 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

57 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพฒันาชุมชน   
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

58 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวชิารัฐศาสตร์   
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   
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59 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืช 

ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   

60 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง 
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   

61 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาการจดัการส าหรับผู้ประกอบการ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

62 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการ 
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

63 มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร สาขาวชิาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น   
ผูส้ าเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวชิา   

5. การประกาศผล 
ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสอบคดัเลือกไดท่ี้  www.mytcas.com ในวนัเวลาท่ี ทปอ.ก าหนด 

6. การสอบสัมภาษณ์ 
ผูผ้า่นการสอบคดัเลือก จะตอ้งเขา้สอบสมัภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มสะสมผลงาน ณ ศูนยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ  

ในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2562 

7. การยืนยนัสิทธ์ิ หรือ สละสิทธ์ิ  
ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งยนืยนัสิทธ์ิ หรือสละสิทธ์ิ ผา่นระบบ Clearing-House ท่ี www.mytcas.com ในวนัท่ี  

8-9 มิถุนายน 2562 

8. การช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 
8.1 ผูผ้่านการคดัเลือกสามารถพิมพ์ใบช าระเงิน Pay-in ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ี  www.admissions.mju.ac.th    

เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไม่เกินคนละ 12,900-29,900 บาท รายละเอียดอยูใ่นใบช าระเงินผา่น บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ ากดั (7-Eleven) ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ ในวนัท่ี 11-15 มิถุนายน 2562 

8.2  ผูผ้่านการคดัเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับช าระเงินดังกล่าว ไดใ้นวนัถดัไปเวลา 10.00 น.เป็นตน้ไป 
(ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตท่ี www.admissions.mju.ac.th   

8.3 ผูผ้่านการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ (ทุกประเภทการเขา้ศึกษาต่อ) ท่ีไดท้ าการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้าให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหน่ึงแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาวิชาอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได ้ 
มหาวทิยาลยั  ขอสงวนสิทธ์ิไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือท าการปรับเปล่ียนสาขาวชิาใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ 

9. อตัราค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562                   
 ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรไดท่ี้  www.admissions.mju.ac.th 
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10. การตดัสิทธ์ิ และไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
10.1 ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ใหถื้อวา่ถูกตดัสิทธ์ิ 
10.2 ผูผ้่านการสอบคดัเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวนัท่ี 11-15 มิถุนายน 2562 ถือวา่สละ

สิทธ์ิ 
10.3 ผูผ้่านการสอบคดัเลือกท าการสมคัรสาขาวิชาอ่ืนๆ ในรอบอ่ืนๆ ถือวา่สละสิทธ์ิและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาท่ีไดช้ าระไวแ้ลว้ให้ 
10.4 ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกไม่รายงานตวั (ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต) วนัท่ี 11-17 มิถุนายน 2562 ถือวา่สละสิทธ์ิ 
10.5 ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกไม่มารายงานตวั (ดว้ยตนเองอีกคร้ังหน่ึง) วนัท่ี 18-19 มิถุนายน 2562  ถือวา่สละสิทธ์ิ 
10.6 เม่ือเป็นนกัศึกษาแลว้ไม่ท าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ถือวา่สละสิทธ์ิ 

11. การรับก าหนดการขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ขอให้ผูผ้่านการสอบคดัเลือกดาวน์โหลดได้ท่ี www.admissions.mju.ac.th       

ซ่ึงประกอบไปดว้ยก าหนดการการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาใหม่และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ลูกแม่โจ ้ประจ าปีการศึกษา 2562   

12. การรายงานตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
วนัท่ี 1-10 มิถุนายน 2562 นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งรายงานตวั (ผา่นระบบออนไลน์)  เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา

ใหม่ท่ี www.admissions.mju.ac.th  สั่งพิมพเ์อกสารรายงานตวัทั้งหมดไว ้ (โดยยงัไม่ตอ้งจดัส่งเอกสารทางไปรษณียใ์ดๆ  
ไปมหาวทิยาลยัแม่โจ)้ 

13. การรายงานตวัเข้าหอพกัมหาวทิยาลยั 
วนัท่ี  17 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ ้             

น าเอกสารหมายเลขท่ี 1-3 ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี ณ จุดบริการบริเวณหนา้โรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร)  

14. การมอบตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเองอกีคร้ังหนึ่ง) 
14.1 นักศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเข้ามอบตัวด้วยตนเองอีกคร้ังหน่ึง น าเอกสารท่ีสั่งพิมพ์หมายเลขท่ี 4-9 ยื่นต่อ

เจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ ในวนัท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 
14.2 นกัศึกษาใหม่ทุกคนท าบตัรนกัศึกษา (บตัร ATM) ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย (ไม่มีค่าใชจ่้าย) ในวนัท่ี 18-19 

มิถุนายน 2562 
14.3 นักศึกษาใหม่ทุกคนช าระเงินค่ากิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ลูกแม่โจ ้

ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 2,500 บาท ในวนัท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 

15. การตรวจร่างกาย 
วนัท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 นกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งตรวจร่างกาย และช าระเงินค่าตรวจร่างกาย 150 บาท ก่อนเขา้

ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาใหม่และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ลูกแม่โจ ้ประจ าปีการศึกษา 2562  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ 
อาคารอ านวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวชิาอยูใ่นคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา
ใหม่ฯ) 
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16. การเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ลูกแม่โจ ้

ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ในระหวา่งในวนัท่ี   20-29 มิถุนายน 2562 และเปิดภาคเรียน
ท่ี 1 ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 
--------------------------------------------- 
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O-NET
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 7
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 40
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 50
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและการส่ือสารเกษตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและการส่ือสารเกษตร แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและการส่ือสารเกษตร แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 10 72 30 40 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -

วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 10 72 30 40 -
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเช่ือมโลหะ/ช่างเขียน
แบบเคร่ืองกล/ช่างซ่อมบ ารุง/ช่างไฟฟ้าก าลัง/ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - - - 74 40 40 -

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี) แผนการเรียนปวช. - 10 - - - 74 40 40 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เท่าน้ัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5ปี) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - - - 74 40 40 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5ปี) แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - - - 74 40 40 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5ปี) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 10 - - - 74 40 40 -

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5ปี) แผนการเรียนปวช. - 10 - - - 74 40 40 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม เท่าน้ัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - - - 74 40 40 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - - - 74 40 40 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 10 - - - 74 40 40 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 10 - - - 74 40 40 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แผนการเรียนปวช. - 10 - - - 74 40 40 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เท่าน้ัน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า สาขาวิชาการประมง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า สาขาวิชาการประมง แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า สาขาวิชาการประมง แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 10 72 30 40 -
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง หรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 10 - 71 10 72 30 40 -

เกณฑ์ข้ันต่ า
(%) (ถ้ามี)

Admissions (TCAS รอบท่ี 4)
PAT (รหัส 71-82)

วิชา
ค่าน้ าหนัก 

(%)
วิชา

ค่าน้ าหนัก 
(%)

รวม
เกณฑ์ข้ันต่ า
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

จ้านวนรับ
(ใหม่)

องค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนข้ันต่ าในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2562 

30
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50

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

15

15

100

10

10

รหัสคณะ/สาขา 
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เกณฑ์ข้ันต่ าแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

GAT (รหัส 85)

ค่าน้ าหนัก 
(%)

Page 1เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 301/742

กลับหน้าสารบัญ



O-NET
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์ข้ันต่ า
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จ้านวนรับ
(ใหม่)
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(%)

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 10 72 30 40 -
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
การประมง หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) แผนการเรียนปวช. - 30 - 71 20 - - 20 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) แผนการเรียนปวช. - 30 - 71 20 - - 20 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 20 72 20 40 -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 20 72 20 40 -

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 20 72 20 40 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่ิงแวดล้อม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่ิงแวดล้อม แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 - - 20 -
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 50 - - - - - - -
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 50 - - - - - - -
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 50 - - - - - - -
คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 50 - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 50 - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 50 - - - - - - -

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ แผนการเรียนปวช. - 50 - - - - - - -
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 50 - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 50 - - - - - - -
คณะสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 20 72 20 40 -
คณะสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 20 72 20 40 -
คณะสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 10 - 71 20 72 20 40 -
คณะสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 10 - 71 20 72 20 40 -

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 20 72 20 40 -
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 15 - 72 15 73 20 35 -

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร แผนการเรียนปวช. - 15 - 72 15 73 20 35 -
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเช่ือมโลหะ/ช่างเขียน
แบบเคร่ืองกล/ช่างซ่อมบ ารุง/ช่างไฟฟ้าก าลัง/ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 15 - 72 15 73 20 35 -

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แผนการเรียนปวช. - 15 - 72 15 73 20 35 -
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเช่ือมโลหะ/ช่างเขียน
แบบเคร่ืองกล/ช่างซ่อมบ ารุง/ช่างไฟฟ้าก าลัง/ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 20
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 10 72 30 40 -
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 100
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนศิลป์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนศิลป์ -คอมพิวเตอร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนปวช . - 10 - 71 10 72 30 40 -
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 50
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 80
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 60
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนศิลป์-คอมพิวเตอร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 60
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 60
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 60
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 50 - - - - - - -
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กลับหน้าสารบัญ



O-NET
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์ข้ันต่ า

(%) (ถ้ามี)

PAT (รหัส 71-82)

วิชา
ค่าน้ าหนัก 

(%)
วิชา

ค่าน้ าหนัก 
(%)

รวม
เกณฑ์ข้ันต่ า
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

จ้านวนรับ
(ใหม่)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รหัสคณะ/สาขา 
(11 หลัก)

เกณฑ์ข้ันต่ าแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

GAT (รหัส 85)

ค่าน้ าหนัก 
(%)

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 50 - - - - - - -
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แผนการเรียนปวช. - 50 - - - - - - - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 50 - - - - - - -
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 50 - - - - - - -
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 50 - - - - - - -
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผนการเรียนปวช. - 50 - - - - - - - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 10 72 30 40 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 10 72 30 40 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนศิลป์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนศิลป์ -คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนปวช . - 10 - 71 10 72 30 40 -
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 150
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด - 30 - 71 20 20 - 100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเท่ียว - 50 - - - - - - - 100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ - 50 - - - - - - - 100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการบัญชี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 20 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการบัญชี แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 20 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการบัญชี แผนการเรียนปวช. - 30 - 71 20 20 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม การบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน - 50 - - - - - - - 100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 20 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 30 - 71 20 20 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน แผนการเรียนศิลป์-ภาษา - 30 - 71 20 20 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน แผนการเรียนศิลป์-สังคม/ศิลป์-ท่ัวไป - 30 - 71 20 20 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝ่ัง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝ่ัง แผนการเรียนศิลป์ -คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝ่ัง แผนการเรียนปวช . - 10 - 71 10 72 30 40 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการเรียนปวช. - 10 - 71 10 72 30 40 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการส้าหรับผู้ประกอบการ - 30 - 71 20 20 -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการส้าหรับผู้ประกอบการ แผนการเรียนปวช. - 30 - 71 20 20 -
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O-NET
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด เกณฑ์ข้ันต่ า

(%) (ถ้ามี)

PAT (รหัส 71-82)

วิชา
ค่าน้ าหนัก 

(%)
วิชา

ค่าน้ าหนัก 
(%)

รวม
เกณฑ์ข้ันต่ า
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

จ้านวนรับ
(ใหม่)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

รหัสคณะ/สาขา 
(11 หลัก)

เกณฑ์ข้ันต่ าแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

GAT (รหัส 85)

ค่าน้ าหนัก 
(%)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ - 50 - - - - - - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ แผนการเรียนปวช. - 50 - - - - - - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน - 50 - - - - - - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน  แผนการเรียนปวช. - 50 - - - - - - -

100

100
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 
 
ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 
10140 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 ได้เปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยในควบคุมของรัฐเป็นมหาวิทยาลัย               
ในก ากับของรัฐบาล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ด าเนินการรวม 4 แห่ง ได้แก่ มจธ. (พ้ืนที่การศึกษาบางมด) มจธ. 
(พ้ืนที่การศึกษาบางขุนเทียน)  ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี และอาคาร KX (Knowledge Exchange)                   
เขตคลองสาน จ. กรุงเทพฯ 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ 
ปวช. ที่มีผลคะแนนเหมือน ม.6 เท่านั้น 
 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เท่านั้น 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) เท่านั้น 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา             
ปีที่ 6)  สายวิชา วิทย์-คณิต , ศิลป์-ค านวณ และ ผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ รับผู้ส าเร็จการศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช. สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชาเอก (เทคโนโลยีเครื่องกล 
เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหการ) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอ่ืนๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาตรง     
  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษา                
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ เท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เป็นผู้มีพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษดี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จ ากัดแผนการเรียน และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ )  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                          
สายวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ เท่านั้น ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์                   
จะพิจารณาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                      
สายวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี                   
ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษด้วย 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                       
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษด้วย 

สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ทุกกลุ่มวิชาเอก) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) 
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชาศิลปะ และผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์                    
จากคณะกรรมการคัดเลือก 

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชา
ศิลปะหรือคอมพิวเตอร์กราฟิก และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (ทุกกลุ่มวิชาเอก) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการคัดเลือก 

 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา     
ปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และ ปวช. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่มี
ผลคะแนนเหมือน ม.6 เท่านั้น และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันฯ 
 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th 
หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2470-8333 
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GAT
1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

01407121001 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 5 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407121002 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 4
3 วิศวกรรมศาสตร์

01407125743 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ปี 6 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407061003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 8 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407061004 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - 

วศ.บ. 4 ปี 4
3 วิศวกรรมศาสตร์

01407021005 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 9 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407025736 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4

 ปี 6
3 วิศวกรรมศาสตร์

01407025747 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี 6 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407091007 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี 5 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407091008 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี 5 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407095731 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - 

วศ.บ. 4 ปี 5
3 วิศวกรรมศาสตร์

01407051009 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 8 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407111011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์

 - วศ.บ. 4 ปี 12
3 วิศวกรรมศาสตร์

01407111012 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 10

3 วิศวกรรมศาสตร์

01407031013 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 8 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407031014 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 4 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407041015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 8 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407041016 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - 

วศ.บ. 4 ปี 8
3 วิศวกรรมศาสตร์

40

01407101017 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 10 3 วิศวกรรมศาสตร์

01407101018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 - วศ.บ. 4 ปี 15
3 วิศวกรรมศาสตร์

014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด
จ านวนรับ

(ข้อมูล ณ วันท่ี
 17 เม.ย. 62) กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

หากเลือกกลุ่มสาระท่ีมีตัวเลือก
คะแนน PAT (กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 

8, 9.2.2) ระบุ PAT ท่ีเลือก
PATO-NET

เกณฑ์ข้ันต่ า (%) (ถ้ามี)

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions)
รหัสคณะ/
สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 308/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT
1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

01407081019 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด -

 วศ.บ. 4 ปี 10
3 วิศวกรรมศาสตร์

01407081020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 

(สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี 15
3 วิศวกรรมศาสตร์

01407081022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - 

วศ.บ. 4 ปี 10
3 วิศวกรรมศาสตร์

014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกณฑ์ข้ันต่ า (%) (ถ้ามี)
O-NET PAT

รหัสคณะ/
สาขา (11 

หลัก)
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด

จ านวนรับ
(ข้อมูล ณ วันท่ี
 17 เม.ย. 62)

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
หากเลือกกลุ่มสาระท่ีมีตัวเลือก

คะแนน PAT (กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 
8, 9.2.2) ระบุ PAT ท่ีเลือก

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 309/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT
1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

01409031101 คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี

12

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

01409031102 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4

 ปี 8

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

01409031103 คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ - วท.บ. 4 ปี

30

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

01409041104 คณะวิทยาศาสตร์ เคมี - วท.บ. 4 ปี

24

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

01409051105 คณะวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

16

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

01409051106 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 

วท.บ. 4 ปี 6

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

01409025734 คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - 

วท.บ. 4 ปี 50

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสคณะ/
สาขา (11 

หลัก)
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด

จ านวนรับ
(ข้อมูล ณ วันท่ี
 17 เม.ย. 62)

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
หากเลือกกลุ่มสาระท่ีมีตัวเลือก

คะแนน PAT (กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 
8, 9.2.2) ระบุ PAT ท่ีเลือก

เกณฑ์ข้ันต่ า (%) (ถ้ามี)
O-NET PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 310/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT
1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

01408081201 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - 

มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี 5
2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

01408071203 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - 

วท.บ. 4 ปี 30
2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

01408031204 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี
5

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พล

ศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัดความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร์

01408041205 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.

อ.บ. 5 ปี 5
7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พล

ศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัดความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร์

01408041206 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - 

ค.อ.บ. 5 ปี 5
7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พล

ศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัดความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร์

01408041207 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.

อ.บ. 5 ปี 5
7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พล

ศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัดความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร์

01408051208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี
10

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พล

ศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัดความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร์

01408061209 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี
5

7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พล

ศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 2

PAT 3 วัดความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร์

01408001210 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล)
5

3 วิศวกรรมศาสตร์

01408001211 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)
10

3 วิศวกรรมศาสตร์

01408001213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)
5

3 วิศวกรรมศาสตร์

01408001214 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)
5

3 วิศวกรรมศาสตร์

014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสคณะ/
สาขา (11 

หลัก)
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด

จ านวนรับ
(ข้อมูล ณ วันท่ี
 17 เม.ย. 62)

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
หากเลือกกลุ่มสาระท่ีมีตัวเลือก

คะแนน PAT (กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 
8, 9.2.2) ระบุ PAT ท่ีเลือก

เกณฑ์ข้ันต่ า (%) (ถ้ามี)
O-NET PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 311/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT
1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

01413001301 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี
10

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

01413001302 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี 5
2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

01413005748 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี
3

2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสคณะ/
สาขา (11 

หลัก)
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด

จ านวนรับ
(ข้อมูล ณ วันท่ี
 17 เม.ย. 62)

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
หากเลือกกลุ่มสาระท่ีมีตัวเลือก

คะแนน PAT (กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 
8, 9.2.2) ระบุ PAT ท่ีเลือก

เกณฑ์ข้ันต่ า (%) (ถ้ามี)
O-NET PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 312/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT
1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

01412001401 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - 

สถ.บ. 5 ปี

10

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลป

ประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT 4 วัดความถนัดทาง

สถาปัตยกรรมศาสตร์

50 40

01412001402 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

 - สถ.บ. 5 ปี

8

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลป

ประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT 4 วัดความถนัดทาง

สถาปัตยกรรมศาสตร์

50 40

01412001403 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) -

 ศล.บ. 4 ปี

8

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลป

ประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT 6 วัดความถนัดทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

50 40

01412001404 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร

นานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

8

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลป

ประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT 4 วัดความถนัดทาง

สถาปัตยกรรมศาสตร์

50 40

014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสคณะ/
สาขา (11 

หลัก)
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด

จ านวนรับ
(ข้อมูล ณ วันท่ี
 17 เม.ย. 62)

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
หากเลือกกลุ่มสาระท่ีมีตัวเลือก

คะแนน PAT (กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 
8, 9.2.2) ระบุ PAT ท่ีเลือก

เกณฑ์ข้ันต่ า (%) (ถ้ามี)
O-NET PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 313/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT
1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

01412051652 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยี

มีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี 8
2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

01412051653 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนา

เกม- วท.บ. 4 ปี 5
2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

01412051654 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยี

มีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 4 ปี 5
2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

01412051655 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - 

ทล.บ. 4 ปี

10

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลป

ประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT 6 วัดความถนัดทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

01412051656 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบ

กราฟิก- ศล.บ. 4 ปี

5

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลป

ประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT 6 วัดความถนัดทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

01412051657 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- ศล.บ.

 4 ปี

5

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลป

ประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT 6 วัดความถนัดทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

01412051658 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และ

ภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

5

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลป

ประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT 6 วัดความถนัดทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

รหัสคณะ/
สาขา (11 

หลัก)
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด

จ านวนรับ
(ข้อมูล ณ วันท่ี
 17 เม.ย. 62)

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
หากเลือกกลุ่มสาระท่ีมีตัวเลือก

คะแนน PAT (กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 
8, 9.2.2) ระบุ PAT ท่ีเลือก

เกณฑ์ข้ันต่ า (%) (ถ้ามี)
O-NET PAT

014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 314/742
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GAT
1 2 3 4 5 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

01434001650 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์

ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
5

3 วิศวกรรมศาสตร์
35

014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสคณะ/
สาขา (11 

หลัก)
คณะท่ีเปิด สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีเปิด

จ านวนรับ
(ข้อมูล ณ วันท่ี
 17 เม.ย. 62)

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
หากเลือกกลุ่มสาระท่ีมีตัวเลือก

คะแนน PAT (กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 
8, 9.2.2) ระบุ PAT ท่ีเลือก

เกณฑ์ข้ันต่ า (%) (ถ้ามี)
O-NET PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 315/742
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          มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1. ทีต่ั้ง 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร 10800 จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2502 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือไดข้ยายเขตการศึกษาไปยงัจงัหวดัปราจีนบุรี สถานท่ีตั้งวิทยาเขต
ปราจีนบุรี ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 129 หมู่ 21 ตาํบลเนินหอม อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 25230 เปิดทาํการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดข้ยายเขตการศึกษาไปยงัจงัหวดัระยอง สถานท่ีตั้งวทิยาเขตระยอง 
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 19 หมู่ 11 ตาํบลหนองละลอก อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 21120 เปิดทาํการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 

สถานท่ีติดต่อหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์กลางของ

มหาวทิยาลัย  (0-2555-2000) 
โทรสาร/เวบ็ไซต์ 

ศูนย ์Admissions กองบริการการศึกษา 
สาํนกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 
ต่อ 1621- 1623, 1626 -1628 

 

 
0-2555-2168 

www.kmutnb.ac.th 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ต่อ 8110, 8114 , 8147  0-2587-4843 

www.eng.kmutnb.ac.th 
คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ ต่อ 4219, 4220 0-2587-8259 

www.sci.kmutnb.ac.th 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ต่อ 3272 

 
0-2586-9016, 0-2587-6287 

www.fte.kmutnb.ac.th 
วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ต่อ 6239,0-2587-6930 0-2587-4356 

www.cit.kmutnb.ac.th 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ต่อ 6807,6808 0-2555-2000 ต่อ 6811 

www.archd.kmutnb.ac.th 

คณะพฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม ต่อ 3808 และ 08-6046-5741 0-2587-1262 
www.bid.kmutnb.ac.th 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อ 2701, 2728, 2726 www.it.kmutnb.ac.th 

วทิยาลยันานาชาติ อาคาร 95 ต่อ 2811, 2812 0-2555-2811 
www.inter.kmutnb.ac.th 

วทิยาเขตปราจีนบุรี     
 - คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 0-3721-7300 ต่อ 7003,7017 

0-3721-7339 
0-3721-7317 

www.fitm.kmutnb.ac.th 
 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0-3721-7300-9 ต่อ 7900,7908 0-3721-7312 

www.agro.kmutnb.ac.th 
 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 0-3721-7300 – 9 

ต่อ 7513, 7520 
09-2041-5234 

0-3721-7344 
www.bas.kmutnb.ac.th 

ศูนย์ประสานงานวทิยาเขตระยอง ณ มจพ.กรุงเทพ 
อาคารอเนกประสงค ์ชั้น 10 หอ้ง 1005 
อาคาร 52 ชั้น 4 หอ้ง 410 (คณะบริหารธุรกิจ) 

 
ต่อ 2045 
ต่อ 3236 
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หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์กลางของ

มหาวทิยาลัย  (0-2555-2000) 
โทรสาร/เวบ็ไซต์ 

วทิยาเขตระยอง     
- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 0-3862-7001-3 www.eat.kmutnb.ac.th 

- คณะวทิยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 0-3862-7012 
0-3862-7012 

www.sciee.kmutnb.ac.th 

 - คณะบริหารธุรกิจ ต่อ 3236 , 0-3862-7021 
0-2555-2181 

www.fba.kmutnb.ac.th 
สถาบันสมทบ  
กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ช่างทองหลวง (ศาลายา) 

 
0-2431-3613 ต่อ 502 

0-2431-3613 ต่อ 502 
www.goldsmith.ac.th 

2. การจดัการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโ นโ ลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี  และปริญญาตรี 5 ปี                    
ใน  14  คณะ/วิทยาลัย 1 สถาบันสมทบ (จาํนวน  115  รหัสวิชา) สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ของแต่ละคณะ/
วิทยาลยัดังกล่าวข้างต้น 

3. อัตราค่าธรรมเนียม 
 3.1 อัตราค่าธรรมเนียม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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1. โครงการปกติ 
      - คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

 
19,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
250 

 
- 

 
200 

 
 
- 

 
21,450 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
      - คณะวทิยาศาสตร์ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
      - คณะบริหารธุรกิจ 

 
19,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
250 

 
- 

 
200 

 
500 

 
21,950 

      - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

19,000 
 

1,000 

 

 

1,000 
 

250 
 

250 
 

200 

 
 

22,200 
      - คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  
      - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 500 
      - วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
      - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
          * สาขาวชิาออกแบบภายใน  สาขาวชิาศิลป
ประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ ์สาขาวชิา
สถาปัตยกรรม 

 
28,000 

 
1,000 1,000 

 
250 

 
250 

 
200 

 
500 

 
31,200 

          * สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑน์วตักรรมเซรามิกส์ 
สาขาวชิาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ 

22,000 1,000 1,000  250   250 200 500 25,200 
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2. โครงการสมทบพิเศษ  
     - คณะวศิวกรรมศาสตร์  
          สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์และ  
          สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   29,000 1,000 1,000 250 250 200 

 
 
 

500 
 

   32,200 

      - คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
      - วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
3. จดัการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษ     
    - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
      สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต, สาขาวชิาวศิวกรรม
เคมี   สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ และสาขาวชิา
วศิวกรรมวสัดุ   
    - คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
       สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ขอ้มูลและการวเิคราะห์ 
เชิงสถิติ  
    - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
       สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศึกษา 

25,000 1,000 1,000 250 250 200 

 
 

 
 
 

500 
 

28,200 
 

    - คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม 
      สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย และ
สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกลและกระบวนการผลิต  

25,000 1,000 1,000 250 - 200 
 
- 27,450 

4. จดัการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเป็น
หลกัสูตรเสริมทกัษะภาษาองักฤษ 
     - คณะพฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
        สาขาวชิาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย ์ สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ  

 
25,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
250 

 
250 

 
200 

 
 
 

500 
 

 
28,200 

5. คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
      - สาขาวชิาฟิสิกส์วศิวกรรม  
        (หลกัสูตรสองภาษา)   45,000 1,000 1,000 250 250 200 

 
 

500 48,200 
      - สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
         (หลกัสูตรสองภาษา)   

 

6. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
     - หลกัสูตรภาษาองักฤษ  60,000 1,000 1,000 250 250 200 

 
500 63,200 

     - หลกัสูตรนานาชาติ       80,000 1,000 1,000 250 250 200 500 83,200 
7. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     - สาขาวชิาวทิยาการสารสนเทศเพื่อเศรษซกิจ
ดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 

45,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

250 
 

250 
 

200 
 

500 48,200 

8. วทิยาลยันานาชาติ สาขาวชิาการคา้ระหวา่ง
ประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 60,000 1,000 1,000 250 250 200 

 

500 63,200 

 
หมายเหตุ อตัราค่าธรรมเนียมและค่าบาํรุงการศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี            

                             พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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3.2 อัตราค่าธรรมเนียม สถาบันสมทบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ กาญจนาภิเษก  
วทิยาลัยช่างทองหลวง  (ศาลายา) 

คณะหรือสาขาวชิา 

ช้ันปีที ่ 1 ช้ันปีที ่ 2 ช้ันปีที ่ 3 ช้ันปีที ่ 4 
รวมตลอด

หลักสูตร 
ภาค

เรียน 
ภาค

เรียน 
ภาค

เรียน 
ภาค

เรียน 
ภาค

เรียน 
ภาค

เรียน ภาค 
ภาค

เรียน 
ภาค

เรียน 

ที ่ 1 ที ่ 2 ที ่ 1 ที ่ 2 ที ่ 1 ที ่ 2 ฤดูร้อน ที ่ 1 ที ่ 2 

สาขางานช่างทองหลวง  13,700  11,750   12,250   11,150   12,250   11,750     1,200  12,250   8,750  95,050 

หมายเหตุ อาจมีอตัราค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากท่ีระบุไวด้งักล่าว ทั้งน้ีการจดัเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบาํรุงการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบของกาญจนาภิเษกวิทยาลยั  ช่างทองหลวง  สถาบนัสมทบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
วา่ดว้ยการจดัเกบ็เงินค่าธรรมเนียมและค่าบาํรุงการศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวชิาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 

1. ตอ้งสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนท่ีเน้นดา้นวิทย-์คณิต หรือหลกัสูตร  ปวช.  
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

2. คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในคุณสมบัติผูส้มัคร  และจะต้องไม่มีลักษณะความพิการ                          
รายละเอียดตามแต่ละหลกัสูตรกาํหนด ดงัน้ี 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   
          สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ 
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ)  และสาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ)  
ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ตอ้งมีคะแนนเฉล่ีย GPA 3.25) และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตร
นานาชาติ) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา   (ตาบอดสี และตาบอดสนิท) และความพิการทางแขน และขา 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และแขนง
วชิาวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงัและควบคุมอตัโนมติั สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั ตอ้งไม่เป็นผู ้
ท่ีมีความพิการทางการไดย้นิ พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และพิการทางแขน 

สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  และสาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  (โครงการสมทบพิเศษ)  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ        (เป็น
ใบ)้  และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้ิน ความพิการทาง
สายตา  (ตาบอดสนิท)  และความพิการทางแขนและขาท่ีไม่สามารถเดินทาง และเขียนหนงัสือได ้

สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม  (หลกัสูตรนานาชาติ)  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ 
ทางสายตา และการมองเห็น การไดย้นิ การพดูและการส่ือสาร 

 

คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวชิาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
1. ต้องเป็นผู ้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     

ยกเว้นสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยรับผูส้ําเร็จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   หรือแผนการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 
 2. ตอ้งไม่มีลกัษณะความพิการ ตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร  สาขาวชิาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรสองภาษา) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   และสาขาวิชาฟิสิกส์
วศิวกรรม (หลกัสูตรสองภาษา) ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอด  ตาบอดสี)  หูหนวกเป็นใบ ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 
2 ขา้ง  ไร้ขาทั้ง 2 ขา้ง 

                 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวิชาสถิติประยกุต ์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิง
สถิติ (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอด )  หูหนวกเป็นใบ ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 ขา้ง   
 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย ์สาขาวชิาวศิวกรรมไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งไม่เป็นผู ้
ท่ีมีความพิการทางสายตา (ตาบอด, ตาบอดสี) หูหนวกเป็นใบ ้สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 ขา้ง  ไร้ขาทั้ง 2 ขา้ง 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวชิาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) สายสามญั สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์หรือผ่านการเ รียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  
จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ปวช.ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สาขาวชิาเคร่ืองกล ช่างยนต ์ช่าง
เขียนแบบเคร่ืองกล ช่างท่อและประสาน ช่างเช่ือมโลหะแผน่ ช่างกลโรงงาน ช่างกลเรือ  ช่างเคร่ืองจกัรกลงานเกษตร ฯลฯ ตอ้งไม่
เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขา้ง) และความพิการทางร่างกาย  (มือ แขน และขาขาดทั้งสองขา้ง) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) สายสามัญ  
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สาขาวิชาเคร่ืองกล  ช่างยนต ์
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างท่อและประสาน ช่างเช่ือมโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างจ๊ิกและการทาํเคร่ืองมือ ช่างกลเรือ  
ช่างเคร่ืองจกัรกลงานเกษตร ฯลฯ  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขา้ง) และความพิการทางร่างกาย (มือ แขน 
และขาขาดทั้งสองขา้ง) 

- สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์หรือผ่านการเ รียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  
จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ปวช.สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สาขาวิชาเคร่ืองกล ช่างยนต์  
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืนๆ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขา้ง)   และไม่เป็นโรคตาบอดสี และความพิการ
ทางร่างกาย  (มือ  แขน และขาขาดทั้งสองขา้ง) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาํลัง) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) สําเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชา

คณิตศาสตร์รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช . )  ในสาขาวิชาไฟฟ้า  ไฟฟ้ากําลัง  อิ เล็กทรอนิกส์  และโทรคมนาคม  หรือ เ ทียบเ ท่ า  จากสถาบันการศึกษา 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตหรือ สําหรับผูท่ี้ไม่เขา้เกณฑ์ดงักล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจาํหลกัสูตรของภาควชิา 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตร 5 ปี) สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั  
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต  
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืนๆ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้ง
สองขา้ง) และความพิการทางร่างกาย (มือ แขน และขาขาดทั้งสองขา้ง) 
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หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร  5 ปี)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

สายสามญั สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกนัไม่น้อยกว่า  
30 หน่วยกิต จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจหรือ
เทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ การพดู ทางสายตา และความพิการทางสมอง 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั 
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
จากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากาํลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษาซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือ เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตหรือ 
สาํหรับผูท่ี้ไม่เขา้เกณฑด์งักล่าวใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาํหลกัสูตรของภาควชิา 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวิชา

กาํหนดเท่านั้น) 
           หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

1.สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเช่ือม  
ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาเคร่ืองกล/สาขางานต่อเรือโลหะ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
2. สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจกัรกล แขนงวชิาออกแบบและผลิตเคร่ืองกล 
ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาเคร่ืองกล หรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
3.  สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลิเมอร์  
ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวิชาเคร่ืองกล /ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขางานต่อเรืองไฟเบอร์กล๊าส/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์หรือประเภทวิชา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 

4.  สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาเคร่ืองกล/ไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
5.  สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  
- แขนงวชิาเคร่ืองมือวดัและระบบอตัโนมติั   
- แขนงวชิาโทรคมนาคม  
- แขนงวชิาคอมพิวเตอร์  
- แขนงวชิาการกระจายเสียงวทิยแุละโทรทศัน์  
ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์/กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 322/742

กลับหน้าสารบัญ



               6. สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอุตสาหการ  
  - แขนงวชิาการผลิตเคร่ืองเรือน  

- แขนงวชิาการจดัการกระบวนการผลิต  
ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/

เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมส่ิงทอ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
7. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี 
ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุ่มวชิาก่อสร้างหรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 
                หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

1. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ตอ้งสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-คาํนวณ ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 

  

 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะ/

สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์นวตักรรมเซรามิกส์ และสาขาวิชาศิลป

ประยุกต์และออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตร 4 ปี) ตอ้งสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน           
หรือ ปวช.ทุกสาขาวชิา ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือปวช. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม สาขาวชิาการก่อสร้าง ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการงานออกแบบภายในและพฒันาธุรกิจ  (หลกัสูตร 4 ปี) ตอ้งสําเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน และปวช.ทุกสาขาวิชา  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางมือและ
ความพิการทางสายตา 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะ/

สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหาร

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ทั้งสองสาขาวิชาจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทกัษะภาษาองักฤษ 
ในระหวา่งการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร) รับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน และตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทุกประเภท 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวชิาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลกัสูตรนานาชาติ) ตอ้งสําเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือผา่นการเรียนในรายวิชาวทิยาศาสตร์และรายวิชา
คณิตศาสตร์รวมกนัไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวชิาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอ่ืนๆ 
ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้ิน  (หูหนวก)  ความพิการทางสายตา  (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาด
และแขนขาด) 
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตาม

องคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตอ้งสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  
หรือ ปวช. สาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากาํลงั ไฟฟ้าส่ือสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แมคคาทรอนิกส์  หรือ ปวช. สาขาวิชาการพาณิชยกรรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอ้งไม่
เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ  (หูหนวก)  ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาดและแขนขาด) 
               หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  (ม.6) แผนการเรียนท่ีเนน้ดา้นวิทย-์คณิต  หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ

ทางสายตา (ตาบอดสนิท) ความพิการทางร่างกาย (ขาขาด และแขนขาด) 

สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนท่ีเนน้ดา้น
วทิย-์คณิต  และดา้นศิลป์-คาํนวณ  หรือ  ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาเคร่ืองกล  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการได้
ยนิ (หูหนวก)  ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาด  แขนขาด  ขาลีบ  แขนลีบ และน้ิวขาด) 

สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกลและกระบวนการผลิต  (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป คาํนวณ หรือ ปวช. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้ิน (หูหนวก)  ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทาง

ร่างกาย (ขาขาด  แขนขาด  ขาลีบ  แขนลีบ และน้ิวขาด) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตร

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือหลกัสูตรปวช.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือศิลปกรรม  ตอ้งไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา (ตาบอด
สนิท) ท่ีมีความพิการทางการไดย้นิ (หูหนวก เป็นใบ)้ และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  (เสริมทกัษะภาษาองักฤษ)  ตอ้งสําเร็จ

การศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนท่ีเนน้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป คาํนวณ หรือ 
ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์  และประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสาร  ตอ้งไม่เป็นผู ้

พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ท่ีมีความพิการทางการไดย้นิ (หูหนวก เป็นใบ)้ และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไป

ตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 

               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมและเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ          
การจดัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ตอ้งสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา และความพิการทางร่างกาย (มือหรือแขน) 
 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี) (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตาม

องคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้ิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา         
(ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่างกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ น้ิวขาด และปากแหวง่เพดานโหว)่ 
               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา้ ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือหลกัสูตร (ปวช.) สาขาพาณิชยการหรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ความ
พิการทางร่างกาย (ขาขาดและแขนขาด) 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 324/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (มจพ.วิทยาเขตระยอง) (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบ

และเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน 
ท่ีเนน้ดา้นวทิย-์คณิต หรือหลกัสูตร ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
              2. คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในคุณสมบัติผู ้สมัคร  และจะต้องไม่มีลักษณะความพิการ 
ทางการได้ยิน  พิการทางสายตา  (ตาบอดสนิท)  และพิการทางแขนและขาท่ีไม่สามารถเขียนหนังสือและเดินทางได ้
 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม (มจพ.วิทยาเขตระยอง) (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตาม

องคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน          
และการจดัการ ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนท่ีเนน้ดา้นวิทย-์คณิต หรือหลกัสูตร ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสีขั้นรุนแรง) 
และความพิการทางร่างกาย (ขาขาดและแขนขาด) 
 

คณะบริหารธุรกิจ (มจพ.วิทยาเขตระยอง) (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (รับทุกแผนการเรียน)  ตอ้งไม่
เป็นผูท่ี้มีความพิการทางการไดย้นิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)  และความพิการทางร่างกาย (ขาขาดและแขนขาด) 

 
วทิยาลัยนานาชาติ  (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวชิาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ตอ้งสําเร็จ

การศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตอ้งไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา (ตาบอดสนิท) 

 
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (ศาลายา
(รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีมีคะแนนในรายวชิาต่างๆ ครบตามองคป์ระกอบและเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะ/สาขาวชิากาํหนดเท่านั้น) 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาช่างทอง
หลวงและสาขาเคร่ืองประดบัอญัมณี  ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  และผูส้าํเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  (ปวช.)  ต่างสาขา  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความ
พิการทุกประเภท 
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องคป์ระกอบ คา่นําหนัก รอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขันตําในการรับสมัครคัดเลอืกนักเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ระดับปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 รอบท ี4 (การรับแบบ Admissions)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  รับวุฒิ ม.6  admission 01500110113 40 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  รับ
วุฒิ ม.6  admission

30 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  รับวุฒิ ม.6  admission 01500110313 40 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX >= 3.25 , GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20% วิชา PAT 73 = 30

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  รับวุฒิ ม.6  admission 01500110413 30 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับวุฒิ ม.6  admission 01500110513 45 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  รับวุฒิ ม.6  admission 01500110613 30 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)  รับวุฒิ ม.6  
admission

01500110713 40 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)  รับวุฒิ ม.6  admission 01500112013 30 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  รับวุฒิ ม.6  admission 01500111013 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม รับวุฒิ ม.6/ปวช.  admission 20 3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง/แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ รับวุฒิ ม.6/ปวช.  admission 20 3 วิศวกรรมศาสตร์

6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  รับวุฒิ ม.6  admission 01500111113 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รับวุฒิ ม.6  admission 01500111213 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  รับวุฒิ ม.6  admission 01500111313 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ  รับวุฒิ ม.6/ปวช.  admission 01500111413 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  รับวุฒิ ม.6  admission 01500111513 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  รับวุฒิ ม.6  admission 01500111613 30 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  รับวุฒิ ม.6  
admission

01500111713 30 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด* (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)  รับวุฒิ 
ม.6  admission

01500111913 15 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการสมทบพิเศษ)  admission 01500121213 45 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ)  รับวุฒิ ม.6  
admission

01500121513 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 326/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  admission 01500210113 10 7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2 10 20 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30%/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ  admission 01500210213 10 7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2 10 20 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30%/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ admission 01500210313 10 7.2 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที่ 2 10 20 20 1 รับทั้งหมด O-NET 01-05>=30/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากําลัง)  admission 01500210513 3 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)  admission 01500210613 3 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  admission 01500210713 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  (เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ)  admission

01500210913 15 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)  admission 01500211113 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  admission 01500310613 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม  
admission

01500310913 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน  
admission

01500311013 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี  admission 01500311113 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนง
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล  admission

01500311313 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์  
admission

01500311513 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดและ
ระบบอัตโนมัติ  admission

01500311613 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์  admission

01500311713 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการ
ผลิต  admission

01500312013 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (โครงการสมทบพิเศษ)  admission 01500320213 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (โครงการสมทบพิเศษ)  
admission

01500320613 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์  (โครงการสมทบพิเศษ)  
admission

01500320713 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET PAT

O-NET PAT

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี)

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 327/742

กลับหน้าสารบัญ



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม 
(โครงการสมทบพิเศษ)  admission

01500320913 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชาการผลิคเครื่องเรือน 
(โครงการสมทบพิเศษ)  admission

01500321013 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (โครงการสมทบพิเศษ)  admission 01500321113 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (โครงการสมทบ
พิเศษ)  admission

01500321213 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 6 6 6 10 20 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนง
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล (โครงการสมทบพิเศษ)  admission

01500321313 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการ
ผลิต (โครงการสมทบพิเศษ)  admission

01500322013 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  admission 01500410113 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม   admission 01500410213 50 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   admission 01500410313 35 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   admission 01500410413 100 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* admission 01500410513 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร   admission 01500410613 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
   admission

01500410713 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม   admission

01500410813 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์
การแพทย์   admission

01500410913 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   admission 01500411013 100 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)  admission 01500411113 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

O-NET PAT

PAT

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
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กลับหน้าสารบัญ



คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาสถิติประยุกต์   admission 01500411213 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย   admission 01500411313 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์   admission 01500411413 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  admission 01500411513 30 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ   admission

01500411713 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโน
และโฟโตนิกส์   admission

01500411813 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ   admission 01500411913 15 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์   admission 01500412013 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการสมทบพิเศษ)   admission 01500420113 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ)   admission 01500420213 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการสมทบพิเศษ)   admission 01500420313 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการสมทบพิเศษ)   admission 01500420413 100 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* (โครงการสมทบพิเศษ)   admission 01500420513 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการสมทบพิเศษ)   01500420613 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 (โครงการสมทบพิเศษ)   admission

01500420713 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ)   admission

01500420813 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์
การแพทย์ (โครงการสมทบพิเศษ)   admission

01500420913 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการสมทบพิเศษ)   admission 01500421013 80 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (โครงการสมทบพิเศษ)   admission 01500421213 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการสมทบพิเศษ)   admission 01500421313 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการสมทบพิเศษ)  
admission

01500421413 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม   admission 01500412113 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ค่าน้ําหนัก 20%

O-NET PAT
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

รหัสคณะ/
สาขา

 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

หมายเหตุ  *สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น "สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม" อยู่ระหว่างการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ  admission 01500510113 100 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (มจพ.ปราจีนบุรี)   admission

01500510213 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  admission 01500510313 100 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (มจพ.ปราจีนบุรี)  admission

01500510413 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  admission 01500610113 50 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 6 6 6 10 20 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  admission 01500610213 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  admission 01500610313 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  admission 01500610413 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย  (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

admission

01500610513 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต  (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

  admission

01500610613 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

admission

01500710113 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 20 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET PAT

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET

O-NET PAT

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี)

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

PAT

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 330/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาออกแบบภายใน  admission 01501110113 20 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
 ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ

ัส ์ ศิ ป

6 6 6 6 6 10 40 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์  admission 01501110213 10 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
 ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ

ัส ์ ศิ ป

6 6 6 6 6 10 40 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์  admission 01501110313 5 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
 ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ

ัส ์ ศิ ป

6 6 6 6 6 10 40 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) admission 01501110413 10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 10 40 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ  admission 01501110513 10 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์

 ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ
ัส ์ ศิ ป

6 6 6 6 6 10 40 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

PAT
เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ

สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 331/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมการ

วัดคุม (มจพ.ระยอง)  admission

01501210113 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรม

อัตโนมัติ (มจพ.ระยอง)   admission

01501210213 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (มจพ.ระยอง)   admission

01501210313 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยาน

ยนต์   admission

01501210413 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี   admission 01501210513 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรม

พอลิเมอร์   admission

01501210613 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรม

โลหะการ   admission

01501210713 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (มจพ.ระยอง)   

admission

01501210813 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 6 6 6 15 15 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ  admission 01501310113 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ  admission 01501310213 40 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 6 6 6 6 6 10 10 30 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

O-NET PAT

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET PAT

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี)
หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 332/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะบริหารธุรกิจ

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  admission 01501410113 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6 6 6 6 6 30 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาการการบัญชี  admission 01501410213 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6 6 6 6 6 30 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์  admission 01501410313 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6 6 6 6 6 30 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

วิทยาลัยนานาชาติ

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

admission

01501510113 40 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 1 รับทั้งหมด O-NET 03>=35/GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  admission 01501610113 50 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6 6 6 6 6 30 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  admission 01501610213 50 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 6 6 6 6 6 30 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี) admission 01501710113 320 6.2.1 การท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบที่ 1 50 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (มจพ.ปราจีนบุรี)  admission 01501710213 320 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 1 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET PAT

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET PAT

O-NET PAT

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET PAT

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 333/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

สาขาวิชาช่างทองหลวง  admission 20

8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์
 ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม

6 6 6 6 6 10 40 10 รับทั้งหมด GPAX ให้ค่าน้ําหนัก 20%

หากเลือก "3 รับ
เกินแต่จํากัด
จํานวน"  ระบุ
จํานวนที่รับเกิน 

(คน)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)O-NET PAT

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (ศาลายา)

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
รหัสคณะ/

สาขา
 (11 หลัก)

รอบที่ 4

จํานวน
รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%) (ถ้ามี) หากลําดับ
สุดท้าย
คะแนน
เท่ากัน
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ที่ตั้ง 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ 

1.1 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ตั้งอยู่เลขท่ี 1  ซอยฉลองกรุง 1   แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520   หมายเลขโทรศัพท์  02-3298000  ต่อ 3203 , 3205   
หรือ 02-3298203  ww.reg.kmitl.ac.th 

 1.2  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ตั้งอยู่เลขที่ 17/1  หมู่ที่ 6  ต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  
      86160  หมายเลขโทรศัพท์ 083-0665331   www.chumphon.kmitl.ac.th   

 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 
 
 

เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชา
วิศวกรรเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง  สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ  

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
 

การสอบสัมภาษณ์  
       วันที่  3  มิถุนายน  2562  เวลา 08.30 เป็นต้นไป    

สถานที ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
 
 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

 
 

 
เปิดรับหลักสูตร 4 - 5 ปี ได้แก่ 

1. หลักสูตร  5  ปี ได้แก่ 
- สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก รับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 

ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า และมีเกณฑ์ขั้นต่่า O-Net 03  (ภาษาอังกฤษ) 30% 
- สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือ 

ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น และมี
เกณฑ์ขั้นต่่า O-Net 03  (ภาษาอังกฤษ) 30% 

2. หลักสูตร  4  ปี ได้แก่ 
- สถ.บ. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.6)   หรือประกาศนียบัตรอื่น 

ที่กระทรวงศึกษารับรองหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และ แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์ขั้นต่่า O-Net 03 (ภาษาอังกฤษ) 30% 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562    เวลา 08.30 - 16.30 น.  
สถานที ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
 

 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  5  ปี 
 -  ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุกแผนการเรียน 
 -  ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุก  
แผนการเรียน 
 -  ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบ  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม 

 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 
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-  ค.อ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน   

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์   คอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 -  ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่าตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน  2562   เวลา  09.00 น.  

สถานที ่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562   และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 
 
 

 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมัครได้

ทุกสาขาวิชา  ส่วนแผนการเรียนศิลป์ - ค านวณ สมัครได้เฉพาะ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร  
ส่วนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย  5  กลุ่มวิชาเอกดังนี้ พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช

ปฐพีวิทยา  
หมายเหตุ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เลือกกลุ่มวิชาเอก โดยพิจารณาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 

2 ล าดับในการเลือก โดยใช้เกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาท่ี 1 ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00 - 12.00 น.  

สถานที ่ อาคารเจ้าคุณทหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 
ยกเว้น  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และ สาขานิเทศศาสตร์เกษตร 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์   
 
 

 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 

         -  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์  แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
         -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.  

สถานที ่ คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  ทุกแผนการเรียน  หรือเทียบเท่า   
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น.  

สถานที ่ อาคารเจา้คุณทหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 338/742

กลับหน้าสารบัญ



ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 

 
 
 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   
         -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และ/หรือ แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ 
         -  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.40 น. เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สถานที ่ อาคารเจ้าคุณทหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
 
 
คณะการบริหารและจัดการ   
 
 

 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ 

แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน  2562   รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.40 น. เริ่มสัมภาษณ์  เวลา  09.00 น.  

สถานที ่  คณะเทคการบริหารและจัดการ ชั้น 4   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 339/742

กลับหน้าสารบัญ



ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ  
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ์  

วันที่  3  มิถุนายน 2562   รายงานตัวเวลา  08.30 - 09.00 น.เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา  09.00 น.   

สถานที ่ อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้อง C101-104 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

           เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000  บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
  
 
 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

การสอบสัมภาษณ์  
วันที่ 3 มิถุนายน 2562    เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  

สถานที ่  ห้องอินทนิล 1  ชั้น 4   อาหารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

            เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 
 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 340/742

กลับหน้าสารบัญ



ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  21,000  บาท  ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562 และสถาบันฯ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ   

 
 
 
คณะศิลปศาสตร์   
 
 
 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิทยาศาสตร์ และทุกสายศิลป์  
 -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีเกณฑ์ขั้นต่ า GAT (ความถนัดทั่วไป) 50% 
 -  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  มีเกณฑ์ขั้นต่ า GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%  และมีคะแนน PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น) 
           -  กรณีมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL-ITP, TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET จะได้รับการ      
              พิจารณาเป็นพิเศษ (ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ) 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562    เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   
สถานที ่ อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
           ลาดกระบัง 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562  และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวนเงิน   19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวนเงิน   26,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

 
 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร   

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โดยแยกแผนการเรียนแต่ละสาขาวิชาดังนี้ 
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ  ทุกแผนการเรียน 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ  

ศิลป์ – ค านวณ 
         -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตร)  สาขาวิชาวิศวกรรม- 
 อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

รับเฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบเท่านั้น 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 341/742

กลับหน้าสารบัญ



 
การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ 3 มิถุนายน 2562    เวลา 09.00–12.00 น.   
สถานที ่  ณ  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร 
เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย   ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน  2562   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 342/742

กลับหน้าสารบัญ



 
 
 

 
 

ตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
ประจ่าปีการศึกษา 2562 

                            
เลข

เรียงล่าดับ ชื่อคณะ/สาขา 
เกณฑ์
ขั้นต่่า 
ONET 

ค่า
น้่าหนัก 
GAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
GAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้่าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ่านวนรับ คะแนนรวม
ต่่าสุด (%) 
ปี 2561 

001 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมโทรคมนาคม - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 54.59 

002 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 65.06 

003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 57.84 

004 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมระบบควบคมุ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 56.66 

005 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 65.99 

006 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมการวัดคมุ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 55.87 

007 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 61.84 

008 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเคม ี - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 65.12 

009 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 65.41 

010 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 53.34 

011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 60.68 

012 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 58.65 

013 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 54.98 
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เลข
เรียงล่าดับ ชื่อคณะ/สาขา 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
ONET 

ค่า
น้่าหนัก 
GAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
GAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้่าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ่านวน
รับ 

คะแนนรวม
ต่่าสุด (%) 
ปี 2561 

014 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมสารสนเทศ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 60.62 

015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอัตโนมตั ิ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 56.20 

016 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมปโิตรเคม ี - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 62.36 

017 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมขนส่งทางราง - 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 61.90 

018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมการออกแบบ
การผลิตและวัสด ุ

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 55.17 

019 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก  03=30 - - 74 40 - - 40 - - 10 65.68 

020 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน 

03=30 10 - 74 40 - - 40   - 10 56.06 

021 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 03=30 10 - 74 40 - - 40 - - 10 33.13 

022 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - 10 - 75 20 74 20 40 - - 5 - 

023 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน  

- 10 - 75 20 74 20 40 - - 5 36.56 

024 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์การ
ออกแบบ  

- 10 - 75 20 74 20 40 - - 5 - 

025 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์
วิศวกรรม  

- 10 - 75 20 73 20 40 - - 5 54.52 

026 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร - 10 - 75 20 72 20 40 - - 5 44.29 

027 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(พืชไร่ พืชสวนและภมูิทัศน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา) 
 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 24.00 
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เลข
เรียงล่าดับ 

ชื่อคณะ/สาขา 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
ONET 

ค่า
น้่าหนัก 
GAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
GAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้่าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้่าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่่า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ่านวน
รับ 

คะแนนรวม
ต่่าสุด (%) 
ปี 2561 

028 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 28.09 

029 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 30.93 

030 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 27.49 

031 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 38.79 

032 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 39.05 

033 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 45.01 

034 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 15 43.49 

035 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิง่แวดล้อม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 15 38.06 

036 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 29.22 

037 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจลุชีววิทยาอุตสาหกรรม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 29.96 

038 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 25 33.27 

039 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 15 33.99 

040 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 15 43.73 

041 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
และการวเิคราะห์เชิงธุรกิจ 
 

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 5 40.64 
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เลข
เรียงล าดับ 

ช่ือคณะ/สาขา เกณฑ์
ขั้นต่ า 
ONET 

ค่า
น้ าหนัก 
GAT 

เกณฑ์
ขั้นต่ า 
GAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้ าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้ าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้ าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่ า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ านวน
รับ 

คะแนนรวม
ต่ าสุด (%) 
ปี 2561 

042 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 15 47.23 

043 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 31.37 

044 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป
อาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 42.72 

045 คณะการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ  - 30 - 71 20 - - 20 - - 20 53.26 

046 คณะการบริหารและจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ธุรกิจและการจัดการ 

- 30 - 71 20 - - 20   - 40 51.45 

047 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 25 29.00 

048 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบการผลิต 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 3 34.87 

049 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 50 85=50 - - - - - - - 55 68.03 

050 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 30 85=40 79 20 - - 20 - - 40 58.26 

051 คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

- 50 - - - - - - - - 40 - 

052 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขา
วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 - 

053 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
สัตวศาสตร์  

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 - 
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เลข
เรียงล าดับ 

ช่ือคณะ/สาขา เกณฑ์
ขั้นต่ า 
ONET 

ค่า
น้ าหนัก 
GAT 

เกณฑ์
ขั้นต่ า 
GAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้ าหนัก 
PAT 

รหัส
วิชา 
PAT 

ค่า
น้ าหนัก 
PAT 

รวมค่า
น้ าหนัก 
PAT 

เกณฑ์
ขั้นต่ า 
PAT 

คุณสมบัติ
พิเศษตาม
ประกาศ 

จ านวน
รับ 

คะแนนรวม
ต่ าสุด (%) 
ปี 2561 

054 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติพืช 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 - 

055 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร 

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 32.51 

056 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 33.25 

057 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 45.19 

058 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 44.31 

059 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศ  

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 39.32 

060 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและ
อาหาร 

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 50 - 

061 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ  

- 30 - 71 20 - - 20 - - 50 25.41 

 
หมายเหตุ     1. GPAX ให้ค่าน้ าหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา 
        2. O-NET ให้ค่าน้ าหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา  โดยก าหนดให้วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์   

          ให้ค่าน้ าหนักวิชาละ 6% 
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ทีต่ั้ง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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กิโลเมตร  เส้นทางการคมนาคมสะดวก  มีรถโดยสารประจ าทางให้บริการจากตัวเมืองถึงภายในมหาวิทยาลัย 
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โทรสาร 0-4422-3010 เว็บไซต์ sutgateway.sut.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพาะ :   รายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 348/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.sut.ac.th/


ล ำดับ ช่ือคณะ/สำขำ
เกณฑ์ข้ันต่ ำ

 ONET

ค่ำน้ ำหนัก

 GAT

เกณฑ์ข้ัน

ต่ ำ GAT

รหัสวิชำ 

PAT

ค่ำน้ ำหนัก

 PAT

รหัสวิชำ 

PAT

ค่ำน้ ำหนัก

 PAT

รวมค่ำ

น้ ำหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่ ำ PAT

1 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์  - 15  - 72 15 73 20 35  -

2 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลำ)  - 15  - 72 15 73 20 35  -

3 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  วิศวกรรมเคร่ืองมือ (หลักสูตรนอกเวลำ) 15  - 72 15 73 20 35  -

4 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  กลุ่มสำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)  - 15  - 72 15 73 20 35  -

5 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  - 10  - 71 10 72 30 40  -

6 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสัตว์  - 10  - 71 10 72 30 40  -

7 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร  - 10  - 71 10 72 30 40  -

8 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำขำวิชำบูรณำกำรเทคโนโลยีกำรเกษตรและกำรจัดกำรควำมปลอดภัย

ด้ำนอำหำร(หลักสูตรนำนชำติ)
 - 10  - 71 10 72 30 40  -

9 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  - 10  - 71 20 72 20 40  -

10 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ดิจิทัล  - 10  - 71 20 72 20 40  -

11 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร  - 30  - 71 20  -  - 20  -

12 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม สำขำวิชำนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสำหกรรมบริกำร (หลักสูตรนำนำชำติ)  - 30  - 71 20  -  - 20  -

13 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  - 20  - 72 30  -  - 30  -

14 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  - 20  - 72 30  -  - 30  -

15 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์  วิทยำศำสตร์ (คณิตศำสตร์ เคมี ชีววิทยำ  และฟิสิกส์) 01-05=30 10 50 71 10 72 30 40 71=25,72=25

ตำรำงองค์ประกอบ ค่ำร้อยละ และเกณฑ์คะแนนข้ันต่ ำในกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุนำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 รอบท่ี 4  Admissions

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 349/742

กลับหน้าสารบัญ



ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาคณติศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา จ านวนรับ :  10  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนวิชา O-NET และ GAT-PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตาม 

   องค์ประกอบของ Admissions กลาง 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  

 

ผู้สมัครต้องส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานฯ คือ   - คณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

                    - วิทยาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

                       - ภาษาต่างประเทศ               ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admissions กลาง 

    1.1 O-NET  เกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละรายวิชา (01-05)  = 30% 

    1.2 PAT 1 และ PAT 2 เกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละรายวิชา (71-72) = 25% 

    1.3 GAT เกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละรายวิชา (85) = 50% 

2. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 350/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวนรับ :    5  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนวิชา O-NET และ GAT-PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตาม 

   องค์ประกอบของ Admissions กลาง 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  

 

ผู้สมัครต้องส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานฯ คือ   - คณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

                    - วิทยาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

                       - ภาษาต่างประเทศ               ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admissions กลาง 

2. การสอบสัมภาษณ์  

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 351/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
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ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวนรับ :  10  คน 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว ์ จ านวนรับ :  30  คน 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จ านวนรับ :  10  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนวิชา O-NET และ GAT-PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตาม 

   องค์ประกอบของ Admissions กลาง 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  

 

ผู้สมัครต้องส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานฯ คือ 

- คณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

- วิทยาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

   - ภาษาต่างประเทศ           ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admissions กลาง 

2. การสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 352/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

จ านวนรับ :  30  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรยีน 

3. มีคะแนนวิชา O-NET และ GAT-PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตาม 

   องค์ประกอบของ Admissions กลาง 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 

เกณฑ์การคัดเลือก 1. เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admissions กลาง 

2. การสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 353/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


 

ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 

หลักสูตรการจดัการบณัฑิต 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จ านวนรับ :  10  คน 

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวนรับ :  15  คน 
3. สาขาวิชานิเทศศาสตรด์ิจิทัล จ านวนรับ :   5  คน 

หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑติ  
4. สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนรับ :  20  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกแผนการเรียน 

3. มีคะแนนวิชา O-NET และ GAT-PAT ทีจ่ัดสอบโดย สทศ. ตามเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตาม 

   องค์ประกอบของ Admissions กลาง 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  - 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admissions กลาง 

2. การสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤษภาคม  2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 354/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ จ านวนรับ :  150  คน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนรับ :   20  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนวิชา O-NET และ GAT-PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตาม 

   องค์ประกอบของ Admissions กลาง 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  ใช้คุณสมบตัิกลาง ของคณะ/ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 1. เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admissions กลาง 

2. การสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 355/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสตูรนอกเวลา) จ านวนรับ :   15  คน 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (หลกัสูตรนอกเวลา) จ านวนรับ :   15  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า  ทุกแผนการเรียน 

3. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  ใช้คุณสมบตัิกลาง ของคณะ/ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 1. เกณฑ์การรับตามที่สาขาวิชาก าหนด 

2. การสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 356/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://sutgateway.sut.ac.th/


 

ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ จ านวนรับ :  20  คน 

คุณสมบัตผิู้สมัคร  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

3. มีคะแนนวิชา O-NET และ GAT-PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตาม 

   องค์ประกอบของ Admissions กลาง 

4. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตร ี

คุณสมบัติเฉพาะ  ผู้สมัครต้องส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย

ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานฯ คือ 

- คณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

- วิทยาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

   - ภาษาต่างประเทศ           ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
เกณฑ์การคัดเลือก 1. เกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admissions กลาง 

2. การสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมคัร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมคัรที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

รวม 6 ภาคการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ

คัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์

ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562   ที่ เว็บ ไซต์  

www.mytcas.com/TCAS62 

การสอบสัมภาษณ ์ สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562   

การรายงานตัว 08.00 น.  สถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

เอกสารที่ต้องน ามาสอบสัมภาษณ์ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  6 ภาคเรียน  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่เว็บไซต์ 

www.mytcas.com/TCAS62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  โทร. 044-223014-5 และ 

044-223025-26  โทรสาร 044-223010  http://sutgateway.sut.ac.th 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 
1.  ที่ตั้ง 
 เลขท่ี  169 ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20131  โทรศัพท0์-3810-2222   
โทรสาร 0-3839-0441 มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ  647 ไร่2 งาน35 ตารางวา 
 วิทยาเขตจันทบุรีเลขท่ี 57  หมู่  1  ถนนชลประทาน  ต าบลโขมง  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22170  
โทรศัพท์ 0-3931-0000  โทรสาร   0-3931-0128  มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ  2,600 ไร่ 
 วิทยาสระแก้วที่ตั้ง  254  หมู่ 4 ต าบลวัฒนานคร  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 27160  
โทรศัพท ์ 0-3726-1559-60  โทรสาร  0-3726-1801  มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 1,369 ไร่ 
 

2.  การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลยับูรพาเปดิสอนระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชา ดังนี้ 

2.1 คณะแพทยศาสตร์  เปิดสอน 1 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  (พ.บ.) 
2.2 คณะเภสัชศาสตร์  เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ  (ภ.บ.) 
2.3 คณะพยาบาลศาสตร์  เปิดสอน  2  หลักสูตร  คือ  หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (พย.บ.)  

 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.(หลักสตูรภาษาอังกฤษ)) 
2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน 4 หลักสตูร คือ 

 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.) ใน  12  สาขาวิชา คือ สารสนเทศศึกษา  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี   
ประวัติศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา ภาษาไทย การพัฒนาชุมชน  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  การจัดการทรัพยากร- 
วัฒนธรรม  และการจดัการบริการสังคม 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 3.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ  (นศ.บ.)  เมื่อข้ึนเรียนในช้ันปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2  จะต้องเลือกเรียนในแขนง 
วิชาเอก3  แขนงวิชา  ดังนี้ 

1.  แขนงวิชาเอกการสื่อสารตราสนิค้า  2.  แขนงวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ ์  
3.  แขนงวิชาเอกการสื่อสารองค์กร 

 4.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (ศ.บ.)   
2.5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์  

ผู้สมคัรต้องเลือกเรยีนในกลุ่มวิชา  เมื่อขึ้นช้ันปีท่ี  2  ดังต่อไปนี้  1.  กลุ่มภูมศิาสตร ์ 2.  กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร ์
2.6 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดสอน 2 หลักสตูร คือ 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  

และ 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.)  ใน 7 กลุ่มวิชา ได้แก่  การตลาด  การจัดการ  การจดัการทรัพยากรมนุษย์  การเงิน  
การจัดการการท่องเที่ยว  การจัดการการโรงแรม  และธุรกิจระหว่างประเทศ   

2.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร  คือ  1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)   
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  และสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  2. หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ (ร.บ.) และ 3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 
(น.บ.)  

2.8 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจ านวน  11  สาขาวิชา ได้แก่  1. คณติศาสตร ์ 2. เคมี  3. จุลชีววิทยา  4. ชีวเคมี  5. ชีววิทยา  
6. เทคโนโลยีชีวภาพ 7. ฟิสิกส์  8. ฟิสิกส์ประยุกต์  9. วาริชศาสตร ์ 10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร  11. สถิติ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.sci.buu.ac.th 

2.9 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  ใน  3  สาขาวิชา   
คือ  1. วิทยาการคอมพิวเตอร ์2. เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.informatics.buu.ac.th 
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2.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ 1. วิศวกรรมเคมี  
2. วิศวกรรมไฟฟ้า 3. วิศวกรรมเครื่องกล 4. วิศวกรรมโยธา 5. วิศวกรรมวสัดุ 6. วิศวกรรมอุตสาหการ 7. วิศวกรรมระบบสมองกล 
ฝังตัว  และ 8. วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   

2.11 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1.  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  ใน  4  สาขาวิชา คือ  1. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. สขุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และความปลอดภัยและ 3. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ   
 2.  เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)  ได้แก่  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

2.12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ (ศป.บ.)ใน  3  สาขาวิชา  คือ  1. จิตรกรรม 
2. การออกแบบเซรามิกส์  และ 3.  การออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลักสตูร 2 ภาษา) 

2.13 คณะดนตรีและการแสดง เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ (ศป.บ.)ใน  3  สาขาวิชา  คือ  1. ดนตรี   
2. ศิลปะการแสดง และ 3. สาขาวิชาการจัดการผลติสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค ์

2.14 คณะศึกษาศาสตร์ 
1.  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  (กศ.บ.)  ใช้เวลาในการศึกษา  4  ปี  ใน  5  สาขาวิชา  คือ  1. คณติศาสตร์   

2. เคมี  3. ชีววิทยา  4. ฟิสิกส์  และ 5. การศึกษาปฐมวยั   
2.  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  (กศ.บ.)  ใช้เวลาในการศึกษา  5  ปี  คือ  1. ภาษาจีน (เรียนในประเทศไทย 

และต่างประเทศ) 
 3.  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  (กศ.บ.)  ใช้เวลาในการศึกษา  4  ปี  ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

2.15 คณะโลจิสติกส์ 
1. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใน 3 สาขาวิชา คือ 1.  วิทยาการเดินเรือ 2. การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี   

และ  3.  การจัดการโลจิสติกส์   
2. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์   
2.16 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ 

การกีฬา และหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ) ใน 2 สาขาวิชา คือ 1. สื่อสารมวลชนทางกีฬา  และ 2. การจัดการและการสอนกีฬา 
2.17 วิทยาลัยนานาชาติ  การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษตลอดหลักสูตร 

 1.  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธรุกิจ หลักสูตรนานาชาติ  มี  3  กลุ่มวิชา  ดังนี ้
(1) กลุ่มวิชาการตลาด (2) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (3) กลุ่มวิชาการเงิน 
 2.  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรนานาชาติ 
 3.  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
หลักสตูรนานาชาติ   

4.  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการตดิต่อสื่อสาร  หลักสูตรนานาชาติ มี  2  กลุ่มวิชา 
ดังนี ้(1) กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(2) กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ 
 หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสตูร  จ านวน 490,000 บาท  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตามที่ 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

5.  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  หลักสูตรนานาชาติ 
หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสตูร จ านวน 850,000 บาท  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2.18 คณะสหเวชศาสตร์ 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1. ชีวเวชศาสตร์ 2. เทคนิคการแพทย ์3.  กายภาพบ าบดั   
4. พยาธิวิทยากายวิภาค และ 5. โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร (สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดท้ี่โทร.038-102222 ต่อ 2614) 

วิทยาเขตจันทบุร ี
2.19 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดสอน 4 หลักสตูร คือ 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2. เทคโนโลยีการเกษตร 
(เน้นด้านพืช)   
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  (บธ.บ.)  ได้แก่  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
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3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  (บธ.บ.)  ได้แก่  กลุ่มวิชาบริหารธรุกิจ  เมื่อข้ึนช้ันปีท่ี 2  ต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชาหนึ่ง 
จาก  2 กลุ่ม  ดังนี้  1. การตลาด  และ 2. การเงิน 
 4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

2.20 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

2.21 คณะอัญมณี เปิดสอน 3 หลักสตูร คือ 1.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับและ 3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร-
บัณฑิต (ศป.บ.)  สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 

วิทยาเขตสระแก้ว 
2.22 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปิดสอน  3  หลักสูตร  คือ 

 1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  (บธ.บ.)  ใน  3  สาขาวิชา  คือ  1. การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  และ  
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) ใน 1 สาขาวิชา  คือ  การบริหารทั่วไป  
3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  (วท.บ.)  ใน  2  สาขาวิชา  คือ  1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  และ 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกจิ 
2.23 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต  (วท.บ.) มี 2 สาขา ไดแ้ก่  1. เกษตรศาสตร์   

มี 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มพืชศาสตร์  และกลุม่สตัวศาสตร ์ 2.  พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
2.24 โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”เปิดสอนหลักสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ  (กลุ่มวิชาการจัดการธรุกิจทั่วไป กลุม่วชิาการตลาด และกลุ่มวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ)  ดรูายละเอียด
เพิ่มเตมิได้ที่  http://cbs.buu.ac.th  
 

3.  อัตราค่าธรรมเนียม(โดยประมาณ) 
 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว และประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)  สามารถเข้าดูได้ที่ 
http://reg.buu.ac.th  ไปท่ีเมนู  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

4.  การตรวจร่างกาย 
 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสมัภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา  จังหวัดชลบุรี  ตามวัน-เวลา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม ได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา http://regservice.buu.ac.th 
 

   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะแพทยศาสตร์ 
 1.  ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   

2.  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  22  หน่วยกิต  และผ่านการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท.) รายละเอียดดังนี้ 
 1.  ใช้วิชาเฉพาะแพทย์ (จากการทดสอบของ กสพท.)  30% 
 2.  วิชาสามญั  70% (สอบโดย สทศ.) แบ่งออกได้ดังนี้ 
  2.1  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)   40%  2.2  คณิตศาสตร์1 20% 
  2.3  ภาษาอังกฤษ       20%  2.4  ภาษาไทย 10% 
  2.5  สังคมศึกษา      10% 
 3.  O-NET   5 กลุ่มสาระวิชา  ตามเกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท.  (คะแนนรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
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 ในกรณีที่มผีู้มีคะแนนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดมากกว่า 2 คน  จะท าการประกาศเรียกเข้าสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย 
ตามจ านวนจริงของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จากนั้นทางคณะแพทยศาสตร์ จะคัดเลือกผู้มสีิทธ์ิรายงานตัวเข้าศึกษาจากการพิจารณา 
ผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายต่อไป 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ 
 1.  ต้องมีคุณสมบตัิที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว  โดยต้อง 
สามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปดิกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้า 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
 2.  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์  จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  และปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือ 
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบตัิงาน  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ดังต่อไปนี้ 
      2.1  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจติ (Psychotic Disorders) 
โรคอารมณผ์ิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality 
Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
      2.2  เป็นโรคติดต่อในระยะตดิต่ออันตราย ท่ีอาจเกิดอันตรายตอ่ตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลใหเ้กดิความพิการ 
อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
      2.3  เป็นโรคไมต่ิดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ปว่ย และการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม 
      2.4  มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
      2.5  มีความผิดปกติในการเหน็ภาพ  โดยมีอยา่งน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
             2.5.1  ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง  โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
             2.5.2  ระดับการมองเหน็ในตาข้างดี  แย่กว่า 6/12  หรือ 20/40 
      2.6  มีความผิดปกติในการไดย้ินทั้งสองข้าง  โดยมีระดับการไดย้ินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล 
และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score)  น้อยกว่าร้อยละ 70  จากความผิดปกติของประสาทและ 
เซลล์ประสาทการไดย้ิน (sensorineural hearing loss) 
      2.7  โรคหรือความพิการอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ท่ีคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ท้ังนี้  คณบดี/ผูอ้ านวยการวิทยาลยั  อาจแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญในแตล่ะกรณี ตรวจเพิม่เติมได้ 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
 1.  ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   
และไม่รับผู้ส าเร็จการศึกษานอกโรงเรียน  จะต้องไม่ตาบอดสี  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการ 
ทางด้านร่างกาย จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

 2.  จะต้องมีหน่วยกติการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้
     2.1  ต้องผ่านการเรยีนกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     2.2  ต้องผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาเภสชัศาสตร์ 
 1.  ต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์  หรือประเภทวิชาเตรียมเภสัชศาสตร์ของสถาบนัใดสถาบันหนึ่ง 
(ยกเว้นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน) 
 2.  ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก  มสีิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  จะต้องไดร้ับการทดสอบความพรอ้มในการศึกษา 
และความพร้อมในการประกอบอาชีพ  ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เช่น  ความสามารถในการแยกแยะสี   
และผา่นการทดสอบดังกลา่วแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้าศึกษา  (ข้อแนะน า  ควรตรวจตาบอดสีก่อนสมัครฯ) 
 3.  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ  จะตอ้งปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 
 1.  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ไม่รับผู้ส าเร็จการศึกษานอกโรงเรียน  จะต้องไม่ตาบอดสี  มีสุขภาพ 
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทางด้านร่างกาย จิตใจท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ 
วิชาชีพ 

2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  16  ปี  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     2.1  ต้องผ่านการเรยีนกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     2.2  ต้องผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.)   
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  3.00   
2.  มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่า TOEFL  ขั้นต่ า 450 (PBT)  หรือเทียบเท่า (CBT)  173   

หรือ  61 (IBT)  หรือ  TELTS เกรด 5 (ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี)  หรือ 
3.  หากไม่มีคะแนนสอบดังข้อ 2  จะต้องมีคะแนนสอบ  BUU  GET  มายื่นในวนัสอบสัมภาษณ์ 

โดยอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไมต่่ ากว่า  2.00 
 2.  ผู้สมัครจะต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาจิตวิทยา  กลุม่จติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   
จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุม่สาระต่าง ๆ ดังนี ้

1.  ผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
2.  ผ่านการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  (รับวุฒิเทียบเท่า ปวช.  แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT , PAT   

และ O-NET)  เมื่อข้ึนเรียนในช้ันปทีี่  2  ภาคเรียนท่ี  2  จะต้องเลือกเรียน  3  วิชาเอก  ดังนี้ 
1.  วิชาเอกการสื่อสารตราสินค้า     2.  วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ ์ 3.  วิชาเอกการสื่อสารองค์กร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาภาษาจีนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นผูส้มัครจะต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือหากไม่ได้เรยีนวิชาภาษาญี่ปุ่นจะต้องมีใบประกาศการสอบผ่านวดัระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4  ขึ้นไป 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75  ผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  9  หน่วยกิต 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรยีน) ไม่ต่ ากว่า  2.75 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  12  หน่วยกิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) 
ไม่ต่ ากว่า  2.75  ผ่านการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาภาษาตา่งประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  9  หน่วยกิต 
 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 1.  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  

2.  ผู้สมัครเข้าภาคปกติ  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  และจะต้องไม่ตาบอดสี 
3.  ผู้สมัครเข้าภาคพิเศษ  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  และจะต้องไม่ตาบอดสี 
4.  ผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์  ผูส้มัครต้องเลือกเรียนในกลุม่วิชา  เมื่อข้ึนช้ันปีท่ี  2  ดังต่อไปนี้ 
  1)  กลุ่มภูมิศาสตร ์     

2)  กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 1.  ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชา  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   
(ไม่รับวุฒิ ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

2.  ผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
 3.  ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ทุกหลักสูตรต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษา  (การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในสถานประกอบการ ระยะเวลา 16 สัปดาห์) หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในช้ันปีท่ี  3  และ/หรือช้ันปีท่ี 4 
 4.  ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ต้องเป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร     
มีความรับผิดชอบสูง  มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และชอบการค านวณตัวเลข   
 
 5.  ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  และกลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม   
ต้องมีใจรักงานบริการ  ขยัน  ซื่อสัตย์  และอดทน   

6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  ต้องมีความพร้อมในการออกทัศนศึกษา ตามเส้นทางบังคับ 
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อยื่นขอรับบัตรมัคคุเทศก์เมื่อส าเร็จการศึกษา  (ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร   
โดยคณะฯสมทบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง) 
 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 1.  ผู้ที่สมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม  (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  นิสิตจะต้องเลือกเรียนวิชาโทไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  ตามความสมัครใจและ 
ความสนใจในสาขาวิชาโทต่าง ๆ   เช่น  วิชาโทนิติศาสตร์วิชาโทการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  วิชาโทบริหารธุรกิจ  วิชาโทเศรษฐศาสตร์   
วิชาโทภาษาอังกฤษ  วิชาโทภาษาญี่ปุ่น  เป็นต้น 
 2.  ผู้ที่สมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี  6  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00  นิสิตจะต้องออกไปเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม จากการปฏิบัติงานจริง 
ในการท างานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในช้ันปีท่ี 4 
 3.  ผู้ที่สมัครหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.)  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม   
(GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  เมื่อข้ึนช้ันปีท่ี  3  นิสิตจะต้องเลือกกลุ่มวิชาเอก  จาก  3  กลุ่ม  ดังนี้  คือ  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง   
กลุ่มวิชาการระหว่างประเทศ  และกลุ่มวิชาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น  
 4.  ผู้ที่สมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม   
(GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านกฎหมาย   
 
คณะวิทยาศาสตร์   

1.  ผู้สมัครคณะวิทยาศาสตรต์้องส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  6 จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  22  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
2.  ผู้ที่เลือกสาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  จะต้องไม่ตาบอดสี 
3.  ผู้เลือกสาขาวิชาจลุชีววิทยา  จะต้องไมเ่ป็นผูม้ีตาบอดสี  หรือมลีักษณะพิการทางร่างกาย/จิตใจอนัอาจเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 1.  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้องส าเร็จการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  (ไม่รับวุฒิ ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิต 
การเรยีนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้
      1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทางคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต   
      1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  9  หน่วยกิต 
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      1.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเปน็อย่างดี  ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มตีรรกะในการวิเคราะห์แก้ปญัหา  อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
 2.  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  (ไม่รับวุฒิ ปวช.)   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะตอ้งมีหน่วยกิตการเรียนในกลุม่สาระต่าง ๆ ดังนี ้
      2.1  ผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
      2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทางคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
      2.3  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  9  หน่วยกิต 
      2.4  มีความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเปน็อย่างดี  ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มตีรรกะในการวิเคราะห์แก้ปญัหา  อย่างเป็นล าดับขั้นตอน  และต้องมีความพร้อม 
ที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ  4  เดือน) 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1.  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
      1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  22  หน่วยกิต 
      1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทางคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 2.  ผู้สมัครเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้องไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้   
ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง  (ถ้าเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)  และไม่ปรากฏอาการของโรคดังต่อไปนี้  
  2.1  โรคเรื้อน  2.2  วัณโรคในระยะอันตราย  2.3  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  2.4  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 2.5  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  2.6  โรคจิตต่าง ๆ  2.7   โรคคุดทะราด  หรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
1.  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  และไม่รับผู้ส าเร็จการศึกษานอกโรงเรียน  

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
      2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
      2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

3.  ไม่เป็นผู้ที่เปน็โรค  ดังต่อไปนี้ 
  -  ตาบอดสี  (เฉพาะสาขาวชิาสขุศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   
สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  และสาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดล้อม) 
  -  โรคเร้ือน  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเร้ือรัง -  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นา่รังเกียจ 
  -  โรคจิตต่าง ๆ  -  กามโรคในระยะที่มผีื่นหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่ 2) 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   ไม่เป็นโรคตาบอดสีขั้นรุนแรง  จนไม่สามารถแยกแยะประเภทสีได้ 
 

คณะดนตรีและการแสดง  ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานทางด้านดนตรีและการแสดง  โดยจะต้องผ่านการทดสอบปฏิบัติ 
ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1.  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   
2.  หลักสูตรผลิตครู  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย 

  2.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวิชาฟิสิกส์ 
จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุม่สาระต่าง ๆ ดังนี ้
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       2.1.1  ผ่านการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต  
       2.1.2  ผ่านการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

  2.2.2  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 3.  หลักสูตรผลิตครู  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  หลักสูตร 5 ปี  ประกอบด้วย 
  3.1.  สาขาวิชาภาษาจีน 
     3.1.1  ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน  จะต้องผ่านการเรียนภาษาจีน  มีความรู้   
สามารถฟัง-พูด  อ่าน-เขียนภาษาจีน  เทียบเท่า HSK  ระดับ 2 ขึ้นไป  ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะต้องเรยีนรายวิชาในประเทศไทย  ในปีท่ี 1 - 2   
โดยปีที่ 3 – 4  จะต้องเดินทางไปศึกษา  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาจีน เป็นเวลาประมาณ  2  ปี  ด้วยทุนของตนเอง   
และในปีท่ี 5  จะต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบตัิการสอนเป็นเวลา  1  ปี  
     3.1.2  นิสิตจะต้องเลือกมหาวิทยาลัยทีไ่ปศึกษา  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ  Beijing  Union   
University  เมืองปักก่ิง  โดยเสียคา่ใช้จ่ายรวมเป็นเงินประมาณ  600,000  บาท  และ Yunnan  Minzu  University  เป็นเงินท้ังหมด 
ประมาณ  400,000  บาท  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลีย่นและการใช้จ่ายของนิสิตแตล่ะคน) 
     3.1.3  การได้รับปรญิญาทั้ง  2  มหาวิทยาลยันั้น  ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ก าหนด 

4.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร  4  ปี  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
 

คณะโลจิสติกส์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์สมคัรคัดเลือกเข้าศึกษา 
ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย  ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตร  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้

     2.1  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     2.2  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

 3.  ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพทุกรายการ  ดังนี ้
 

ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
1 ลมบ้าหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัตเิจ็บป่วยเฉยีบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีการตดิเช้ือหรือไม่เคยเปลีย่นไต 
3 กามโรค  (Venereal) ไม่ม ี
4 โรคชัก  (Seizures) ไม่ม ี
5 ยาเสพตดิ (Narcotics  History) ไม่ม ี
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รายงานผลจากรังสีวินิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่ม ี
8 ความดันโลหิตสูง  (Hypertension) ความดันปกต ิ
9 โรคตดิเช้ือในกระเพาะอาหารและล าไส ้

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจากรายงานการตรวจทางพยาธิวิทยา 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ าหนักและส่วนสูงอัตราเฉลี่ยต่ ากว่า  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัตเิจ็บปวดหนา้อกเฉียบพลัน 
12 เบาหวาน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลินบ าบดัรักษา 
13 โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจเรื้อรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มไีซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
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ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
14 กระดูก-กลา้มเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีการอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่างรุนแรง 
15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง  (Skin  disease) ปกติ 
17 โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาต่อการเคี้ยว 

และการย่อยอาหาร  (Chronic  dental  and 
digestive  System  problems) 

ปกติ 

18 การตรวจสายตา ระดับของการมองเห็น 
-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ากว่า  0.1  (20/200) 
-  สวมแว่น  ไม่ต่ ากว่า  0.5  (20/40) 

19 การตรวจตาบอดส ี ต้องมองเห็นชัดเจนครบท้ัง  4  สี  คือ  สีแดง/ 
สีเหลือง/สีเขยีว/สีน้ าเงิน 

20 การไดย้ินของหูทั้ง  2  ข้าง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

 4.  ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่คณะคณะโลจสิติกส์ก าหนด  ดังนี้ 
(ให้เตรียมชดุว่ายน้ า  และชุดกีฬามาด้วย) 
      3.1  ว่ายน้ าระยะทาง  100  เมตร  (ไมจ่ับเวลา  แต่ถ้าไม่ผ่าน  ถือว่าตกสัมภาษณ์)  
      3.2  วิ่งระยะทางประมาณ  1,000  เมตร        3.3  ดันพื้น        3.4  ดึงข้อราวเดี่ยว    
      3.5  ซิทอัพ           3.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวาง 

หมายเหตุ    
-  ที่ระบุว่ารับเฉพาะเพศชายนั้น  เนื่องจากในหลักสตูรฯ ก าหนดใหต้้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า 

เดินทะเลระหว่างประเทศของบรษิัทเอกชนเป็นเวลา  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบันยังไมม่ีบริษัทเจ้าของเรือรายใดรับผู้หญิงขึ้นไปท างาน 
บนเรือ  ดังนั้น  หากนิสิตไมส่ามารถหาเรือฝึกได้ก็จะไมส่ามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 -  ในกรณีที่จ ากัดส่วนสูงไมต่่ ากว่า  160  เซนติเมตรนั้น  เพราะบนสะพานเดินเรือมเีครื่องมือบางชนดิที่ติดตั้งในต าแหน่ง 
ที่สูง  ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นไปท างานบนสะพานเดินเรือจึงจ าเป็นต้องมีความสูงในระดบัพอที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างสะดวก 
และมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีผูท้ี่จะขึ้นไปท างานบนสะพานเดินเรอืจะต้องมีความสูงเพียงพอท่ีจะมองผ่านกระจกออกไป 
ด้านนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างไกล  หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 -  ในส่วนท่ีก าหนดว่ารับเฉพาะผู้ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์  นั้น  เนื่องจาก 
เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  มีรายวิชาเรยีนที่ต้องอาศัยการค านวณทางคณิตศาสตร์  การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์  และความรู้ 
ทางเคมี อยู่มาก  ผู้ที่จะเข้าศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีพื้นฐานดังกลา่วมาก่อนจึงจะสามารถเข้าศึกษาได ้
 -  เกณฑ์การพิจารณาการตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขาด  ถ้าแพทย์ผูต้รวจพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าไมส่ามารถปฏิบตัิงานบนเรอืสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศได้ตามปกติ  ถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์  ทั้งนี้  แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ 
ข้อมูลจากการเอ็กซเรย์  ข้อมูลจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจากการตรวจทางห้องปฏบิัติการ  [Routine urinalysis,  
Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine, Anti-HIV, Total  protein, Albumin, Total bilirubin, Direct  
bilirubin, AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline phosphatase]  หรือข้อมลูจากการตรวจอื่น ๆ  ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา   
ประกอบการพิจารณาเท่านั้น  จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากที่อ่ืนโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจร่างกายทั้งหมด  ไม่วา่จะผ่านเกณฑห์รือไม่ก็ตาม 
 -  เกณฑ์คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นไปตามประกาศคณะโลจสิติกส์  เรื่อง  แนวปฏิบัติการรับบุคคล 
เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
(หลักสูตร  4  ปี)  ผู้สมัครต้องผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์   (หลักสูตร  4  ปี)   
ผู้สมคัรต้องผา่นการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไมต่่ ากว่า 12 หน่วยกิต 

(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที ่http://log.buu.ac.th) 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา   
1.  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
2.  มีความสนใจและมีบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าทางด้านการออกก าลังกายและการกีฬาในชุมชนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม  เป็นผู้มีความสนใจทางด้านการบริหารจัดการกีฬาในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา   

 1.  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้

     2.1  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     2.2  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

 3.  มีความสนใจด้านการออกก าลังกายและการกีฬา  มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา   
1.  ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

 2.  มีความสนใจเปิดรับข่าวสารในวงการกีฬาจากสื่อแขนงต่าง ๆ อยู่เสมอ  เป็นผู้ที่มีบุคลิกที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
นักสื่อสารมวลชนทางกีฬา  มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 

1.  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวม  (GPAX) ไม่ต่ ากว่า  2.50   
หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรนานาชาติ  ผู้สมัคร จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาใด 
กลุ่มหนึ่ง ใน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้  1.  กลุ่มวิชาการตลาด  2.  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  4.  กลุ่มวิชาการเงิน 

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรนานาชาติ   
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ   
5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ  ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียน 

กลุ่มวิชาใดกลุ่มหนึ่งใน  2  กลุ่ม  ดังนี้  1. กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
2. กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ 

หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 490,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

6.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  หลักสูตรนานาชาติ  สามารถ 
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  ซึ่งมีพื้นความรู้ด้านศิลปะ  และมีแนวคิดด้านการออกแบบ  การคิดสร้างสรรค์  อยู่ในระดับดี   

หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 850,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด   

 

คณะสหเวชศาสตร์ 
 ผู้สมคัรคณะสหเวชศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัตดิังนี ้
 1.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไมต่่ ากว่า  2.50 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้

    2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชากายภาพบ าบดั   
1.  ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน  PAT2  คะแนนรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 2.  มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์  แข็งแรง  และปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือมีความพิการ 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  ดังต่อไปนี ้
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    2.1  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
    2.2  โรคติดสารเสพตดิให้โทษ 
    2.3  มีปัญหาด้านจิตเวชขั้นรุนแรง  เช่น  โรคจิต  โรคประสาท  หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน 
    2.4  ตาบอดสีทั้งสองข้าง 
    2.5  เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจของสังคม 

 หมายเหตุ  ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียนภาคต้นและภาคปลาย    
ภาคเรยีนละ  35,000  บาท  ภาคฤดูร้อน  (ฝึกภาคปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด)  20,000  บาท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์
 1.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไมเ่ป็นผูม้ตีาบอดสี 
 2.  มีความประพฤตเิรียบร้อย  มีใจรักในการท าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
 3.  มีความประพฤตเิรียบร้อย  มีวนิัย  จิตอาสา  และมีใจรักด้านบรกิารสุขภาพ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

1.  มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์  แขง็แรง   
2.  ไม่เป็นผูม้ีตาบอดสี  หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.  มีวินัย  มีใจรักบริการด้านสุขภาพและจิตอาสา 

 หมายเหตุ  ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 30,000  บาท 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง   

2.  ไม่เป็นผูม้ีตาบอดสี  หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 หมายเหตุ  ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 35,000  บาท 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง  ปราศจากโรค  ความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   
และไม่เป็นผู้มีตาบอดสี   
 2.  มีความประพฤตเิรียบร้อย  มีใจรักในการรักษาและให้การดูแลผูป้่วย  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี   
มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
 หมายเหตุ  ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 35,000  บาท 
 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  ผู้สมัครเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในช้ันปีท่ี  2  ได้แก่   

กลุ่มการตลาด  และ กลุ่มการเงิน 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้สมคัรผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  6  หน่วยกิต 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)  ผู้สมัครผา่นการเรยีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  ผูส้มัครผา่นการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
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คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 

    1.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    2.  ผ่านการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  12  หน่วยกิต 

คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

     1.1  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี    1.2  ต้องสอบวิชาความถนัดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์   
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณแีละเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ทีต่าบอดสี   

 3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  จะต้องมีหน่วยกิตการเรยีน 
ในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดังนี ้

     3.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  22  หน่วยกิต 
     3.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

      3.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี   
 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย์   
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผูส้มัครผา่นการเรยีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  ผู้สมัครผา่นการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  (รับวุฒิเทียบเท่า ปวช. แต่ผู้สมัคร 
ต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT , PAT  และ O-NET)    
 5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมทางธุรกิจ  
(รับวุฒิเทียบเท่า ปวช. แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT , PAT  และ O-NET)   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเขา้ศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ และ 
สาขาวิชาพัฒนาผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ผูส้มัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 
โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

1.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไมต่่ ากว่า  2.00 
2.  ผ่านการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
ผู้สมคัรคดัเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ  จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุม่หนึ่งใน  3  กลุ่ม  ดังต่อไปนี ้
1.  กลุ่มการจัดการธุรกิจท่ัวไป 2.  กลุ่มการตลาด  3.  กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 
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2 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต - 10 - 72 40 - - 40 - - 10 55.43
3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 - - 35 49.29

4 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - 20 - 72 30 - - 30 - - 20 31.79

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม - 50 - - - - - - - - 60 50.38

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาการจัดการบริการสังคม - 50 - - - - - - - - 29 53.21

7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาจิตวทิยา กลุ่มจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ - 50 - - - - - - - - 30 62.76

8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต - 50 - - - - - - - - 25 55.44
9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ - 50 - - - - - - - - 60 50.61
10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาเกาหลี เลือกสอบวชิาเกาหลี - 30 - 83 20 - - 20 - - 10 58.00

11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีน เลือกสอบวชิาภาษาจีน - 30 - 80 20 - - 20 - - 20 56.27

12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ เลือกสอบวชิาภาษาญีปุ่น่ - 30 - 79 20 - - 20 - - 15 56.59
13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย - 50 - - - - - - - - 30 56.00
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร - 30 - 77 20 - - 20 - - 30 29.74
15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ - 50 - - - - - - - - 70 67.26
16 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ - 50 - - - - - - - - 70 62.26
17 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา - 50 - - - - - - - - 70 32.75
18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 39.78
19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา - 50 - - - - - - - - 30 54.59

-
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท    
วชิาเฉพาะแพทย ์ 30% , 9 วชิาสามัญ  70% โดยแต่ละวชิา         ไม่น้อยกวา่ 30%

คะแนนรวม
ต ่ำสุด (%)
ปี 2561

61.5292- - - - - -

คะแนนรวม
จะต้องไม่
น้อยกว่า  
ร้อยละ 60

ใช้เกณฑ์ กสพท.1 2-

แบบฟอรม์กำรรบับคุคลเข้ำศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำ ประจ่ำปกีำรศึกษำ 2562
รหัสมหำวทิยำลัย  01900   มหำวทิยำลัยบูรพำ

ล่ำดบั คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-83)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จ่ำนวน
รับ

(คน)
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กลับหน้าสารบัญ
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(%) (ถ้ำม)ี

ค่ำ
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เกณฑ์ขัน้
ต ่ำ
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วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 
(%)

วิชำ
ค่ำ

น่้ำหนัก 
(%)
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ละวิชำ
(%) (ถ้ำม)ี

คะแนนรวม
ต ่ำสุด (%)
ปี 2561

แบบฟอรม์กำรรบับคุคลเข้ำศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำ ประจ่ำปกีำรศึกษำ 2562
รหัสมหำวทิยำลัย  01900   มหำวทิยำลัยบูรพำ

ล่ำดบั คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-83)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จ่ำนวน
รับ

(คน)

20 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์ - 10 - 71 20 72 20 40 - - 100 27.00
21 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ - 10 - 71 20 72 20 40 - - 100 -

22 คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวชิาการจัดการ - 30 - 71 20 - - 20 - - 5 45.54

23
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวชิาการจัดการ 
ภาคพิเศษ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 28.76

24 คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด - 30 - 71 20 - - 20 - - 5 45.12

25
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวชิาการตลาด 
ภาคพิเศษ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 32.98

26
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวชิาธรุกิจ
ระหวา่งประเทศ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 5 50.97

27
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวชิาธรุกิจ
ระหวา่งประเทศ ภาคพิเศษ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 43.19

28
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  กลุ่มวชิาการจัดการ
การโรงแรม

- 30 - 71 20 - - 20 - - 5 44.90

29
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  กลุ่มวชิาการจัดการ
การโรงแรม ภาคพิเศษ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 26.38

30
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต กลุ่มวชิาการเงิน    
ภาคปกติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 45.13

31
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต                         
กลุ่มวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว

- 30 - 71 20 - - 20 - - 5 45.07

32
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต                          
กลุ่มวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว ภาคพิเศษ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 26.81

33
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  กลุ่มวชิาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

- 30 - 71 20 - - 20 - - 5 39.57
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GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-83)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จ่ำนวน
รับ

(คน)

34
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  กลุ่มวชิาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ภาคพิเศษ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 33.55

35 คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - - 5 55.38
36 คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 48.86
37 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิน่ - - 50 - - - - - - - 30 34.88
38 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารท้องถิน่ ภาคพิเศษ - - 50 - - - - - - - 20 -

39 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป - - 50 - - - - - - - 30 35.53
40 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป ภาคพิเศษ - - 50 - - - - - - - 20 -

41 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - - 50 - - - - - - - 50 63.07
42 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - - 50 - - - - - - - 80 51.65
43 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 28.60
44 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี - 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 28.16
45 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาจุลชีววทิยา - 10 - 71 10 72 30 40 - - 15 34.58
46 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีวเคมี - 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 33.05
47 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 27.49
48 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 27.18
49 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 36.01
50 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 31.33
51 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวาริชศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 31.33
52 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 38.15
53 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 30.94
54 คณะวทิยาการสารสนเทศ  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40 - - 20 25.84
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55 คณะวทิยาการสารสนเทศ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ - 10 - 71 20 72 20 40 - - 20 24.17
56 คณะวทิยาการสารสนเทศ  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ - 10 - 71 20 72 20 40 - - 10 28.89
57 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 29.34

58 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 39.31

59 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 37.21

60 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา - 15 - 72 15 73 20 35 - - 20 41.46

61 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 20 31.02

62 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ - 15 - 72 15 73 20 35 - - 20 40.83

63 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสมองกลฝังตัว - 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 -

64 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม - 15 - 72 15 73 20 35 - - 12 37.81

65 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน - 20 - 72 30 - - 30 - - 10 45.97
66 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย - 20 - 72 30 - - 30 - - 20 47.19
67 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ - 20 - 72 30 - - 30 - - 25 43.12
68 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม - 20 - 72 30 - - 30 - - 30 37.88
69 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาจิตรกรรม - 10 - 76 40 - - 40 - - 5 46.75
70 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาออกแบบเซรามิกส์ - 10 - 76 40 - - 40 - - 5 41.55
71 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร 2 ภาษา - 10 - 76 40 - - 40 - - 5 42.63
72 คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาดนตรี วชิาเอกดนตรีไทย - 10 - 76 40 - - 40 - - 10 32.00
73 คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาศิลปะการแสดง วชิาเอกศิลปะการละคร - 10 - 76 40 - - 40 - - 5 -

74 คณะดนตรีและการแสดง สาขาวชิาการจัดการผลิตส่ือและวฒันธรรมสร้างสรรค์    
ภาคปกติ

- 10 - 76 40 - - 40 - - 25 -

75 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  (หลักสูตร 4 ป)ี - 20 - 75 30 - - 30 - - 3 56.85
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ปี 2561

แบบฟอรม์กำรรบับคุคลเข้ำศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำ ประจ่ำปกีำรศึกษำ 2562
รหัสมหำวทิยำลัย  01900   มหำวทิยำลัยบูรพำ

ล่ำดบั คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-83)
คุณสมบัติ

พิเศษ

จ่ำนวน
รับ

(คน)

76 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ป)ี - 10 - 75 20 71 20 40 - - 4 57.77
77 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี (หลักสูตร 4 ป)ี - 10 - 75 20 72 20 40 - - 5 55.75
78 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา (หลักสูตร 4 ป)ี - 10 - 75 20 72 20 40 - - 3 55.30
79 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  (หลักสูตร 4 ป)ี - 20 - 75 30 - - 30 - - 8 53.36
80 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์  (หลักสูตร 4 ป)ี - 10 - 75 20 72 20 40 - - 4 52.59
81 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีน  (หลักสูตร 5 ป)ี* - 10 - 75 20 80 20 40 - - 2 51.34
82 คณะโลจิสติกส์  สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 45.17
83 คณะโลจิสติกส์  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 28 44.57
84 คณะโลจิสติกส์  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี - 10 - 71 10 72 30 40 - - 28 39.29
85 คณะโลจิสติกส์  สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ  (หลักสูตร 5 ป)ี - 10 - 71 10 72 30 40 - *รับเพศชาย 20 27.73
86 คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาการจัดการและการสอนกีฬา - 30 - 71 20 - - 20 - - 35 39.63

87 คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา - 20 - 72 30 - - 30 - - 45 38.37

88 คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกีฬา - 30 - 71 20 - - 20 - - 15 40.97

89 วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจัดการการบริการและการท่องเทีย่วนานาชาติ - 50 - - - - - - - - 20 24.90

90 วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ - 30 - 71 20 - - 20 - - 20 19.94

91 วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชิงธรุกิจ - 50 - - - - - - - - 10 42.90

92 วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ - 10 - 76 40 - - 40 - - 5 28.66
93 วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ กลุ่มวชิาการเงิน - 30 - 71 20 - - 20 - - 15 40.42
94 วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ กลุ่มวชิาการจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ - 30 - 71 20 - - 20 - - 10 28.43
95 วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ กลุ่มวชิาการตลาด - 30 - 71 20 - - 20 - - 15 25.36
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96
วทิยาลัยนานาชาติ สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- 50 - - - - - - - - 10 41.95

97 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด * - 20 - 72 30 - - 30 72=25% - 16 54.11
98 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ - 20 - 72 30 - - 30 - - 35 44.69
99 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ - 20 - 72 30 - - 30 - - 15 57.25
100 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค - 20 - 72 30 - - 30 - - 30 47.68
101 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร - 20 - 72 30 - - 30 - - 30 42.35
102 คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจันทบุรี กลุ่มบริหารธรุกิจ - 30 - 71 20 - - 20 - - 60 29.89

103
คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจันทบุรี สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน - 30 - 71 20 - - 20 - - 70 23.45

104 คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจันทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 33.58

105
คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจันทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 30 32.39

106
คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจันทบุรี สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
เพือ่การส่ือสารทางธรุกิจ - 50 - - - - - - - - 40 33.78

107 คณะเทคโนโลยทีางทะเล วทิยาเขตจันทบุรี สาขาวชิาเทคโนโลยทีางทะเล - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 30.18
108 คณะอัญมณี วทิยาเขตจันทบุรี สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ - 10 - 76 40 - - 40 - - 30 42.10
109 คณะอัญมณี วทิยาเขตจันทบุรี สาขาวชิาธรุกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ - 30 - 71 20 - - 20 - - 40 33.68
110 คณะอัญมณี วทิยาเขตจันทบุรี สาขาวชิาอัญมณีและเคร่ืองประดับ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 31.88

111
คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วทิยาเขตสระแก้ว สาขาวชิาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ - 50 - - - - - - - - 20 41.68

112
คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วทิยาเขตสระแก้ว สาขาวชิาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 -
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113
คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วทิยาเขตสระแก้ว สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 25.76

114 คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วทิยาเขตสระแก้ว สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป - 50 - - - - - - - - 20 24.59

115
คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วทิยาเขตสระแก้ว สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรมทางธรุกิจ - 10 - 71 20 72 20 40 - - 40 33.28

116
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  วทิยาเขตสระแก้ว สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มพืชศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 31.58

117 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  วทิยาเขตสระแก้ว สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ กลุ่มสัตวศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 -

118
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  วทิยาเขตสระแก้ว สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 -

119
โครงการจัดต้ัง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกิจ" วทิยาเขตสระแก้ว 
 สาขาวชิาการจัดการ กลุ่มวชิาการจัดการธรุกิจทัว่ไป - 50 - - - - - - - - 30 24.98

120
โครงการจัดต้ัง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกิจ" วทิยาเขตสระแก้ว 
สาขาวชิาการจัดการ กลุ่มวชิาการตลาด - 50 - - - - - - - - 30 49.41

121
โครงการจัดต้ัง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกิจ" วทิยาเขตสระแก้ว 
สาขาวชิาการจัดการ กลุ่มวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ - 50 - - - - - - - - 30 -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ
2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%
3. คณะ/สำขำวิชำที ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต ่ำสุด (%)  เนื องจำกเป็น คณะ/สำขำวิชำ ที เปิดรับนักศึกษำเป็นปีแรก   หรือมีกำรปรับเปลี ยนชื อ คณะ/สำขำวิชำ ไปจำกเดิม
หรือไม่มี ผู้สมัคร/ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในปีกำรศึกษำ 2561 ที ผ่ำนมำ
4. สำขำวิชำกำยภำพบ่ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ ต้องมีคะแนนสอบวิชำ 72 ไม่น้อยกว่ำ 25%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 376/742

กลับหน้าสารบัญ



มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ที่ตั้ง:  
      99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 
โทรศัพท์: 055 968309 ,055 968304-5  

เว็บไซด์: www.admission.nu.ac.th 
................................................................................................. 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

เท่ำนั้น 

1.2  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำร

ทำงสำยตำ 

1.3  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง สำขำวิชำภูมิศำสตร์ และสำขำวิชำสัตวศำสตร์

และเทคโนโลยีกำรอำหำรสัตว์ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์

และคณิตศำสตร์  หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

 

     2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 

O-NET
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(%) (ถ้ำมี)
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(%)
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(%)
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(%)
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เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)

02010014000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร
- 10 - 71 10 72 30 40 - 10

02010024000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- 10 - 71 10 72 30 40 - 20

02010034000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำภูมิศำสตร์
- 10 - 71 10 72 30 40 - 15

02010044000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง
- 10 - 71 10 72 30 40 - 20

02010054000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม
- 10 - 71 10 72 30 40 - 10

02010064000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์
- 10 - 71 10 72 30 40 - 10

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 377/742
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คณะวิทยาศาสตร์   
 
    1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำย

วิทยำศำสตร์ หรือสำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์)  

1.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  สำขำวิชำฟิสิกส์   และสำขำวิชำฟิสิกส์

ประยุกต์  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์ 

     
    2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 
      1.คุณสมบัติเฉพาะ 

 - ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6)  แผนกำรเรียนที่เน้นกลุ่มสำระ

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02018014000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ - 10 - 71 20 72 20 40 - 15

02018024000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี - 10 - 71 10 72 30 40 - 15

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

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

02018054000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 15

02018064000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ - 10 - 71 20 72 20 40 - 9

02018074000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40 - 9

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

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 378/742
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2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

     1. คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
  -  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 

กำรศึกษำ 

 - ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ให้น ำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์  

หมายเหตุ  :  ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย ที่แสดง 

ถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัคร มำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถที่เชื่อมโยงกับกำรเรียนศำสตร์ทำง

สถำปัตยกรรม 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A3 โดยมีจ ำนวนไม่เกิน 15 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 

กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน  หำกผลงำนมีขนำด

ใหญ่กว่ำ A3 สำมำรถถ่ำยรูปหรือถ่ำยเอกสำรย่อให้มีขนำดไม่เกิน A3 ได ้

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

ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ

ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ

ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

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

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

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

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

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

02020064000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ - 15 - 72 15 73 20 35 - 13

02020074000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ งแวดล้อม - 15 - 72 15 73 20 35 - 10

02020084000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี - 15 - 72 15 73 20 35 - 13

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
รหัส คณะหรือสำขำวิชำ
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 1.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 2.1 ยินดีรับนักเรียนที่มีควำมพิกำร ยกเว้นผู้พิกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอด

สนิททั้งสองข้ำง 

 2.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดงในวันสอบ

สัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 

ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ  

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

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

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่ 

หลำกหลำย  ที่แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกท่ีสุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถท่ีเชื่อมโยงกับกำรเรียน

ในศำสตร์สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 

กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 

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

ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ

ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ

ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

หมายเหตุ : ผู้ไม่มีแฟ้มผลงำน หรือไม่น ำแฟ้มผลงำนมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์จะไม่ได้รับ 

กำรพิจำรณำกำรคัดเลือก 

 

 1.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวัตกรรม  
 3.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ 

 3.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดงในวันสอบ

สัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 

ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ อย่ำงน้อย 10 ชิ้น 

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

ตัวอักษร Font Thai Hiramit, ขนำด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 
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 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย  ที ่

แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถที่เชื่อมโยงกับกำรเรียนในศำสตร์

สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 

กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 

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

ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ

ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ 

ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

1.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 4.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ 

 4.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดง 

ในวันสอบสัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 

ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ  

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

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

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่ 

หลำกหลำย  ที่แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถท่ีเชื่อมโยงกับกำรเรียน

ในศำสตร์สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำ 

ของกระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 

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

ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดง

ถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว 

กำรเข้ำประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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      2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต   
 
      1. คุณสมบัติเฉพาะ 

เพ่ือประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลศำสตร์ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี  และภำคปฏิบัติที่ต้องกำรฝึก

ให้กำรพยำบำลผู้รับบริกำร ผู้สมัครเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและ

ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

1.  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

2.  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงได้แก่   โรคจิต (psychosis disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe 

neurosis disorders) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน   โดยเฉพำะ antisocial   personality disorders หรือ 

borderline personality disorders   รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบ

วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 

3.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิด ควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

4.  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

-  โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร

รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

-  โรคหัวใจระดับรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

  -  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 

  -  ภำวะไตวำยเรื้อรัง 

  -  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

5.  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

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

02022024000
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)
- 10 - 76 40 - - 40 - 5

02022034000
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบสื อ

นวัตกรรม (ศป.บ.)
- 10 - 76 40 - - 40 - 5

02022044000 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ (ศป.บ.) - 10 - 76 40 - - 40 - 5

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
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6.  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพโดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  - สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำโดยใช้แว่นตำแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 

  - สำยตำข้ำงดี ต่ ำกว่ำ G/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว 

  - ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

7.  หูหนวกหรือหูตึง  (threshold   ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40 dB)  จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำร

ได้ยิน (sensorincural hearing loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 

8.  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ   

ทั้งนี้คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยบุคคลเพิ่มเติมได้  

9.  ระบุกำรตรวจร่ำงกำยเกี่ยวกับอวัยวะส ำคัญในกำรรับรู้ของประสำททั้ง 5 คือ หู ตำ จมูก กำรรับรส และ

ประสำทจำกกำรสัมผัส 

10.  ต้องมีน้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 150 เซนติเมตร 

11.  กรณีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต แต่ไม่พบภูมิคุ้มกัน

ไวรัสตับอีกเสบบีและโรคสุกใส ต้องเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน ณ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

ด้วยตนเอง 

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

หมายเหตุ  เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลจ ำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันในโรคไวรัสตับอักเสบบี
และโรคอีสุกอีใส จึงต้องน ำหลักฐำนมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำสอบสัมภำษณ์สำขำ
พยำบำลศำสตร์ ติดต่อโรงพยำบำลเพื่อตรวจสอบว่ำมีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวหรือไม่ 

 
     2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 

 
 

คณะเภสัชศาสตร์    
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

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

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02014014000 คณะพยำบำลศำสตร์ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 - 44

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
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- ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ หำกผ่ำนกำรทดสอบ 
ดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำคณะเภสัชศำสตร์   

 
1.2  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

โดยเป็นกำรสมควรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิตให้ 

เหมำะสม โดยยึดหลักกำรส ำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อนิสิตเภสัช

ศำสตร์ และ 3. เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นผู้ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำย 

วิทย์-คณิต เท่ำนั้น 

2) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้หลังส ำเร็จ 

กำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถท ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำลตำมระเบียบและเงื่อนไข

ของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย  

3) ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค  หรือควำมพิกำร อันเป็น 

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  ดังต่อไปนี้ 

    3.1) มีปัญหำทำงด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น  

โรคจิต (psychosis) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe neurosis)  โรคบุคลิกภำพ

ผิ ดปกติ  (personality disorders)   โดยเฉพำะ antisocial personality disorders หรื อ borderline personality 

disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

       3.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ 

ส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

       3.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง                   

ต่อผู้ป่วยและกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

            3.4) มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันเป็นอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำร

ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

         3.5) มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่ 500-2,000  

เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค ำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่ำร้อย

ละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลส์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรค

ต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

            3.6) โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยของ

สถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 384/742

กลับหน้าสารบัญ



หมายเหตุ 
1. หำกผู้เข้ำศึกษำให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง จะต้องถูก

ตัดสิทธิ์กำรศึกษำ ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น 

2. ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับดุลพินิจของคณะกรรมกำร 

3. หำกตรวจพบตำบอดสี/พร่องสี  จำกกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัยนเรศวร  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำตรวจ 

เฉพำะทำงเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจรำยละเอียดควำมผิดปกติตำบอดสี/พร่องสี และส่งผลกำรตรวจให้ทำงคณะ 

เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ในวันรำยงำนตัวนิสิต เพ่ือให้คณะฯได้รับทรำบประวัติทำงตำบอดสี/ตำพร่องสี 

และสำมำรถกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำศึกษำ 

4. ผู้เข้ำศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเพ่ือหำภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ในกรณีที่ไม่มี 

ภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม  

 

  2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต  เท่ำนั้น 

1.2  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  

              - คุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร 

 - สำมำรถใช้มืออย่ำงปกติ 

 

 

 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

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

02016024000
คณะเภสัชศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื องส่ำอำงและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ

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

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
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      2.  องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 

 

 

คณะสหเวชศาสตร์  
 

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

- ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
- ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  
- ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ ได้แก่  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 

  1.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์  สำขำวิชำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  และ
หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต 

-  ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
-  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ ได้แก่ ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 

  1.4 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำรังสีเทคนิค   
-  ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
-  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ 

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

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02019014000 คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ - 20 - 72 30 - - 30 - 24

02019024000
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์

- 20 - 72 30 - - 30 -

20

02019034000
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำย

วิภำค

- 20 - 72 30 - - 30

10

02019044000
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์ (ตรีต่อเนื องโท)

- 20 - 72 30 - - 30 -

15

02019054000
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุล

- 20 - 72 30 30

40

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
คณะหรือสำขำวิชำรหัส
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O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02023014000 คณะสหเวชศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ่ำบัด - 20 - 72 30 - - 30 72=30 16

02023024000 คณะสหเวชศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ - 20 - 72 30 - - 30 72=30 18

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

18

02023054000 คณะสหเวชศำสตร์ หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 72=30 10

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)

 
      2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

     1. คุณสมบัติเฉพาะ 
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน, หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัย

สิ่งแวดล้อม, สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

1.1   ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต  เท่ำนั้น 

1.2   ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ  ดังนี้ 

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

หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหำทำง
จิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

1.2.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
และกำรประกอบวิชำชีพ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

1.2.4  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ  เช่น  
- โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร

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

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

1.2.7  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและ
กำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 

1.2.8  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจเพ่ิมเติมได้ 

  1.2.9  ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง  
จะต้องถูกตัดสิทธิ์กำรศึกษำ 

1.2.10  คุณสมบัติอื่น ๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
1.3   ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี  โดยได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำ 
1.4  ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก  มีสิทธิ์เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับกำรทดสอบทำงจิต

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

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร   
 

      1. คุณสมบัติเฉพาะ 
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  และสาขาวิชาการเงิน 

ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี้ 

1.1.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02025014000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัย

ชุมชน
- 20 - 72 30 - - 30 50

02025024000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

ส่ิงแวดล้อม
- 20 - 72 30 - - 30 12

02025034000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
- 20 - 72 30 - - 30 12

02025044000 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 12

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
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1.1.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (sever neurosis)  

หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality 

รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

1.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

1.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ ได้แก่ โรคติดสำรเสพ

ติดให้โทษ 

1.1.5 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและ

กำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 

1.1.6 ผู้เข้ำศึกษำท่ีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง  

จะต้องถูกตัดสิทธิ์กำรศึกษำ 

1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง 

1.1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องทำงพัฒนำกำรทำงสมอง 

1.1.9 คุณสมบัติอื่นๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 

1.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
  1.2.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  คือ  ตำบอดทั้งสองข้ำง 

  1.2.2  ไม่มีควำมบกพร่องทำงหูทั้งสองข้ำง  

  1.2.3  ไม่มีควำมพิกำรมือทั้งสองข้ำง  

 

 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 

 
 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02013014000 คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต - 50 - - - - - - - 10

02013024000
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ

กำรท่องเที ยว

- 40 - 71 10 - - 10 - 11

02013034000
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ

กำรจัดกำรธุรกิจ

- 30 - 71 20 - - 20 - 12

02013044000
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- 30 - 71 20 - - 20 - 10

02013054000
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ

กำรเงิน

- 30 - 71 20 - - 20 - 2

02013064000 คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 10

02013074000 คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต - 20 - 71 30 - - 30 - 15

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
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คณะศึกษาศาสตร ์  

 

     1. คุณสมบัติเฉพาะ 
1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

- ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) แผนกำรเรียนสำยวิทยำศำสตร์,  

สำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์) และสำยศิลปศำสตร์ (คอมพิวเตอร์) 

1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์  

1.2.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น 

1.2.2 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูดและกำรสื่อสำร 

1.2.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพครู 

 

 

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

หรือสำยศิลปศำสตร์ 

  1.3.2  ไมเ่ป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูด และกำรสื่อสำร 

  1.3.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพครู 

1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

  1.4.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  1.4.2 ไม่เป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูดและกำรสื่อสำร 

  1.4.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต  โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น 

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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     2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02021014000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ - 10 85=25 75 20 71 20 40 75=25, 71=25 5

02021024000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ - 10 85=25 75 20 71 20 40 75=25, 71=25 6

02021034000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25 3

02021044000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25 3

02021054000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25 3

02021064000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย - 20 85=20 75 30 - - 30  75=25 6

02021074000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ - 20 85=20 75 30 - - 30 75=25 6

02021084000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต 

สำขำวิชำพลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำรออกก่ำลังกำย

- 10 85=20 75 20 72 20 40 75=20, 72=20 16

02021094000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื อสำรกำรศึกษำ - 50 - - - - - - - 5

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02012014000 คณะนิติศำสตร์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต - 50 - - - - - - - 24

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
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คณะมนุษยศาสตร ์
 
 1. คุณสมบัติเฉพาะไม่ได้ระบุ 
 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 

 

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

     

 
 

 

 

 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02017014000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพม่ำศึกษำ - 50 - - - - - - - 12

02017024000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน - 50 - - - - - - - 18

02017034000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี ปุ่น - 50 - - - - - - - 18

02017044000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย - 50 - - - - - - - 18

02017054000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั งเศส - 30 - 77 20 - - 20 - 12

02017064000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ - 50 - - - - - - - 18

02017074000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 - 12

02017084000 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย - 10 - 76 40 - - - - 9

02017094000 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดรุยิางคศาสตรไ์ทย - 10 - 76 40 - - - - 3

02017104001 หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดรุยิางคศาสตรส์ากล สาขาวชิาตนตรปีระยุกต์ - 10 - 76 40 - - - - 6

02017104002 หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดรุยิางคศาสตรส์ากล สาขาวชิาตนตรคีลาสสกิ - 10 - 76 40 - - - - 3

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02024014000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง - 50 - - - - - - - 5

02024024000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  วิชำเอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 50 3

02024034000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  วิชำเอกรัฐประศำสนศำสตร์ 50 6

02024044000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ - 50 - - - - - - - 5

02024054000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ - 50 - - - - - - - 20

02024064000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำสังคม - 50 - - - - - - - 20

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
รหัส คณะหรือสำขำวิชำ
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วิทยาลัยนานาชาติ 
 
       1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

1.2 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุ่มสำระด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

 

       2.  องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต 
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์ ที่เรียนรำยวิชำชีววิทยำ 

  1.2  มีคุณสมบัติที่จะเข้ำรับรำชกำรได้หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว 

  1.3  ก่อนเข้ำศึกษำสำมำรถท ำสัญญำเพ่ือรับรำชกำรภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำตำมระเบียบ และเงื่อนไขของ

รัฐบำล  มีสำระส ำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02026014000
วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื อกำรสื อสำรธุรกิจ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

- 40 - 71 10 - - 10 - 20

02026024000
วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

- 30 - 71 20 - - 20 - 20

02026034000
วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำร

ท่องเที ยว (หลักสูตรนำนำชำติ)

- 30 - 71 20 - - 20 - 20

02026044000
วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

- 30 - 71 20 - - 20 - 20

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

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

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
จ่ำนวนรับ

(คน)
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  (1) หำกไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่ว่ำโดยสำเหตุใดก็ตำม) ต้องเสียค่ำปรับเป็นเงินตำมระยะเวลำ

ที่มี สภำพเป็นนิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร   โดยคิดค ำนวณตำมส่วนเฉลี่ยจำกจ ำนวนเงินที่

จะต้องชดใช้ทุนทั้งหมด 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) 

 (2)  หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้วจะต้องเข้ำรับรำชกำร หรือท ำงำนตำมค ำสั่งของส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนักศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปีติดต่อกัน 

  (3)  หำกไม่ยินยอมเข้ำรับรำชกำร หรือท ำงำน (ตำมข้อ 2) จะต้องชดใช้ให้แก่มหำวิทยำลัย

เป็นจ ำนวน 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน)   

 (4)  กรณีที่เข้ำรับรำชกำรชดใช้ไปบ้ำง  แต่ไม่ครบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จ ำนวนเงินที่

จะต้องชดใช้ตำมข้อควำมในข้อ (3) จะลดลงตำมส่วนเฉลี่ยของระยะเวลำรับรำชกำรไปบ้ำงแล้ว 

 (5)  หำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้วไม่สำมำรถเข้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนได้ เพรำะขำดคุณสมบัติตำม

มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2518  ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยเป็นจ ำนวนเงิน

ตำม  ข้อ (3)  ภำยใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญำ 

 
 
  อนึ่ง  ในกำรท ำสัญญำกำรเป็นนิสิตเพ่ือศึกษำวิชำดังกล่ำวข้ำงต้น  จะต้องมีผู้ค้ ำประกันด้วย 

โดยสำระส ำคัญของสัญญำค้ ำประกันและผู้ค้ ำประกัน  มีดังนี้       
  1. ยอมรับผิดตำมควำมรับผิดของนิสิต 

  2. เป็นบิดำ หรือมำรดำ หรือผู้มีคุณสมบัติ หรือมีหลักทรัพย์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

  3. ถ้ำไม่มีบิดำ และมำรดำ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ คือ เป็นข้ำรำชกำรตั้งแต่  

     ระดับ 4 ขึ้นไป หรือข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ ที่มียศตั้งแต่ร้อยเอก หรือร้อย  

     ต ำรวจเอกขึ้นไป หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 4   

     ขึ้นไป หรือมีหลักทรัพย์ 

                  หมายเหตุ : กำรด ำเนินกำรตำมข้อดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องท ำเป็นสัญญำแนบท้ำยสัญญำกำรเป็นนิสิตด้วย  

            

 1.4  ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนจะต้องผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์   โดยต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และ

ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ

ทันตกรรม ดังต่อไปนี้ 

     (1)  ปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้ อ่ืน เช่น โรคจิต 

(psychotic disorders)  โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders)  บุคลิกภำพผิดปกติ (personality disorders) 

ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมปถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืนๆ 

อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

 (2)  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด

ควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม  
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 (3)  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 

และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

 (4) ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ

ทันตกรรม 

(5)  ควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยควำมถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ 

สูงกว่ำ 40 เดซิเบล  และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค ำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่ำร้อยละ 70 

จำกควำมผิดปกติของประสำท และเซลล์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

(6)  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสำยตำ

แล้วแย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

 (7)  ภำวะตำพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำร 

ปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

(8)  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และ 

กำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

   1.5 ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  จะต้องน ำผลกำรตรวจสุขภำพจำกแพทย์ใน

โรงพยำบำลของรัฐตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์  

   1.6 ผู้สอบผ่ำนข้อเขียน  ต้องเข้ำรับกำรทดสอบควำมพร้อมในกำรศึกษำ  และควำมพร้อมในกำรประกอบ

วิชำชีพทันตกรรม (เช่น ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะสี กำรตรวจร่ำงกำยโดยละเอียด และกำรประเมินบุคลิกภำพ) 

     1.7 ไม่เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ส ำหรับผู้สมัครหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตท่ีก ำลัง

ศึกษำในสถำบันอ่ืนๆ ของรัฐเว้นแต่ได้ลำออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรแพทยศำสตร

บัณฑิต  

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

ดังกล่ำวจะต้องน ำผลกำรตรวจเพ่ิมเติมมำแสดงต่อคณะกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบควำม

พร้อมในกำรศึกษำ และควำมพร้อมในกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

- กำรตัดสิทธิ์เข้ำศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรขำดคุณสมบัติ คณะฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำ 3 คน เป็นผู้พิจำรณำตัดสิน  ซึ่งผลกำรพิจำรณำดังกล่ำวถือเป็นที่สิ้นสุด 
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 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 

คณะแพทยศาสตร์  หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 

 

 1. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกำรสอบคัดเลือกรับตรงของ กสพท. หรือดูรำยละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  

 www9.si.mahidol.ac.th) หรือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยบริหำรกำรศึกษำ งำนแพทยศำสตร

 บัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055 967957 

 

 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 
  2.1 O-NET (ใช้เป็นเกณฑ์พิจำรณำ) คะแนนรวม 5 กลุ่มสำระไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

  2.2 วิชำเฉพำะแพทย์  30% 

  2.3 7 วิชำสำมัญ  70% (ต้องได้เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่ม

 สำขำวิชำ)  

   2.3.1 วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ)  40% 

   2.3.2 คณิตศำสตร์ 1  20% 

   2.3.3 ภำษำอังกฤษ  20% 

   2.3.4 ภำษำไทย  10% 

   2.3.5 สังคมศึกษำ  10% 

 3. จ านวนรับ 1 คน 
 

.................................................................................................................................... 
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มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 
 

 

ทีต่ั้ง 

 มหาวทิยาลยัมหาสารคามมีท่ีตั้งอยู ่2 แห่ง คือ 

  เขตพื้นที่ในเมือง (ที่ตั้ งเดิม) ตั้ งอยู่เลขท่ี 269/2  ถนนนครสวรรค์ ตาํบลตลาด  อาํเภอเมือง                     

จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 5 คณะ ประกอบดว้ย  คณะแพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  

คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม และคณะวฒันธรรมศาสตร์  

  เขตพื้นที่ขามเรียง (ที่ตั้ งใหม่) ระยะห่างจากท่ีตั้ งเดิม 10 กิโลเมตร ตั้ งอยู่ท่ี  ต ําบลขามเรียง           

อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม พื้นท่ี 1,300 ไร่ จาํนวน 13 คณะ และ 2 วิทยาลยั  ประกอบดว้ย คณะเภสัช

ศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์                                       

คณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์                      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ ังเมืองและนฤมิตศิลป์  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะส่ิงแวดล้อม                                   

และทรัพยากรศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  วทิยาลยัการเมืองการปกครอง  และวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการรับเข้าศึกษา   

 ก ลุ่ ม ง า น คัด เ ลื อ ก นิ สิ ต แ ล ะ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า   ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  สํ า นัก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี                                  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตาํบลขามเรียง  อาํเภอกันทรวิชัย  จังหวดัมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 

โทรศพัท ์0-4375-4377, 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โทรสาร 0-4375-4377   

เวบ็ไซตก์องบริการการศึกษา  http://acad.msu.ac.th  เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัมหาสารคาม http://www.msu.ac.th 
 

การจัดการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัมหาสารคามเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 17 คณะ และ 2 วทิยาลยั  ดงัต่อไปน้ี 

  คณะแพทยศาสตร์  

   เปิดสอนหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ณัฑิต (พท.ป.บ.) ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 

4 ปี คือ  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใช้เวลาศึกษา                                 

ตลอดหลกัสูตร 4 ปี คือ สาขาวชิาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์   

   เวบ็ไซต ์http://med.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4371-2991 โทรสาร 0-4371-2992 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 7749, 7764 
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  คณะเภสัชศาสตร์    

   เปิดสอนหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  (ภ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 6 ปี  คือ  สาขาวชิา

การบริบาลทางเภสัชกรรม   

   เวบ็ไซต ์http://pharmacy.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4360 โทรสาร 0-4375-4360 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 2626, 2638 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์      

   เปิดสอนหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  (ส.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ปี  คือ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ปี ได้แก่ 

สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกาํหนดอาหาร และอาหารปลอดภยั สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม และสาขาวิชา                      

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

   เวบ็ไซต ์http://publichealth.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4353 โทรสาร 0-4375-4353 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 4501, 4502,  

   คณะวทิยาศาสตร์      

                 เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี   ได้แก่  

สาขาวชิาเคมี  สาขาวชิาชีววทิยา  สาขาวชิาฟิสิกส์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สาขาวชิาสถิติ  

และสาขาวชิาจุลชีววทิยา 

   เวบ็ไซต ์http://science.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4248 โทรสาร 0-4375-4248 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 1142, 1155 

  คณะเทคโนโลย ี     

              เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอก

พืชสวน) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)  สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ

สาขาวชิาประมง 

   เวบ็ไซต ์http://techno.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4085 โทรสาร 0-4375-4086 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 1800 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

              เปิดสอนหลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต  (สพ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 6 ปี  คือ 

สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์ 

   เวบ็ไซต ์http://vet.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4374-2823 โทรสาร 0-4374-2823 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 6184 
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  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์      

               เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่  

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และสาขาวิชา

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

   เวบ็ไซต ์http://env.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4435 โทรสาร 0-4375-4435 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 2727 

  คณะวทิยาการสารสนเทศ      

               เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4  ปี  คือ สาขาวชิา

สารสนเทศศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาส่ือนฤมิต  และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  และ

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  (นศ.บ)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4  ปี  คือ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

   เวบ็ไซต ์http://it.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4359 โทรสาร 0-4375-4359 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 5309, 5310 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์      

               เปิดสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  (วศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  คือ

สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

   เวบ็ไซต ์http://engineer.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4316 โทรสาร 0-4375-4316 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3018 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์      

               เปิดสอนหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (สถ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  5  ปี  

ได้แก่   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง  และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                     

หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (ภ.สถ.บ.)  (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 5 ปี  คือ สาขาวิชา                                 

ภูมิสถาปัตยกรรม หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4 ปี  คือ สาขาวิชา

นฤมิตศิลป์ และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  สาขาวิชา                  

การจดัการงานก่อสร้าง    

      เวบ็ไซต ์http://arch.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4381 โทรสาร 0-4375-4382 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3509, 3510 

 คณะการบัญชีและการจัดการ      

   เปิดสอนหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต   (บช.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  คือ  สาขาวิชาบญัชี

บณัฑิต   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  สาขาวิชาการตลาด  

สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  
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สาขาวิชาการบริหารการเงิน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ และ 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร 4  ปี คือ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

   เวบ็ไซต ์http://mbs.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4322 โทรสาร 0-4375-4422 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3431, 5630 

  คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม    

   เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่  

สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว สาขาวิชาการจดัการโรงแรม และสาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตร

ภาษาองักฤษ) 

   เวบ็ไซต ์http://hos.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4397-0754 โทรสาร 0-4397-0754 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 6174 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

   เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่ 

สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ส่ือ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ                       

เพื่อการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาประวติัศาสตร์ สาขาวชิาการพฒันาชุมชนและสังคม สาขาวชิาภาษา

เกาหลี สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เขมร) สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (ลาว) และสาขาวชิา

ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เวียดนาม) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอด

หลกัสูตร  4  ปี  คือ สาขาวชิาภูมิศาสตร์พฒันาเพือ่การจดัการทรัพยากร 

   เวบ็ไซต ์http://human.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4369 โทรสาร 0-4375-4369 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 4705 

  วทิยาลยัการเมืองการปกครอง      

   เปิดสอนหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (ร.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  สาขาวชิา

การเมืองการปกครอง สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  และสาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ   

   เวบ็ไซต ์http://copag.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4317 โทรสาร 0-4375-4317 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3740, 3744  

  คณะศึกษาศาสตร์      

   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี  ได้แก่ 

สาขาวชิาจิตวทิยา และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 

   เวบ็ไซต ์http://edu.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4374-3174 โทรสาร 0-4374-3174 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 6215, 6216 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 400/742

กลับหน้าสารบัญ



  คณะศิลปกรรมศาสตร์      

   เปิดสอนหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  ไดแ้ก่  

สาขาวชิาทศันศิลป์  สาขาวชิาศิลปะการแสดง และสาขาวชิาการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

   เวบ็ไซต ์http://fineart.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4384 โทรสาร 0-4375-438 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3593, 3594 

  วทิยาลยัดุริยางคศิลป์      

เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ

สาขาวชิาดุริยางคศาสตรบณัฑิต 

   เวบ็ไซต ์http://music.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4375-4385 โทรสาร 0-4375-435 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 3780 

  คณะวฒันธรรมศาสตร์      

   เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   (ศศ.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี   คือ 

สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม  

   เวบ็ไซต ์http://culturalscience.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์0-4371-1350 โทรสาร 0-4371-1350 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 6131, 6135 

  คณะนิติศาสตร์      

   เปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (น.บ.)  ใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตร  4  ปี  คือ สาขาวิชา

นิติศาสตร์  

   เวบ็ไซต ์http://laws.msu.ac.th 

   หมายเลขโทรศพัท ์09-4310-0113 อตัโนมติั 0-4375-4333 ต่อ 2118, 2119, 2123, 2124 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. คณะเภสัชศาสตร์  

  ให้ผู ้มี สิทธ์ิ เข้าสอบสัมภาษณ์นําผลการตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ มาแสดง                      

ในวนัสอบสัมภาษณ์  

 2. คณะเทคโนโลย ี

  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 

การสอบสัมภาษณ์  

 สอบสัมภาษณ์ ในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2562 สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ หลักฐานท่ีต้องนํามาแสดง                        

ในวนัสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่                         

เวบ็ไซต์ http://acad.msu.msu.ac.th  หรือเวบ็ไซต์ http://www.msu.ac.th   
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อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาปกต ิ(บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ 20,000 

คณะเภสัชศาสตร์ 32,500 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 15,000 

วท.บ. โภชนศาสตร์ การกาํหนดอาหาร และอาหารปลอดภยั 15,000 

วท.บ. อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 15,000 

วท.บ. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 16,000 

คณะวทิยาศาสตร์ 15,000 

คณะเทคโนโลย ี 15,000 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25,000 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

วท.บ. เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 15,000 

วท.บ. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 15,000 

วท.บ. ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 12,000 

คณะวทิยาการสารสนเทศ 

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 13,500 

วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 13,500 

วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 15,000 

วท.บ. ส่ือนฤมิต 13,500 

วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 13,500 

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 13,000 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 15,000 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 18,000 

คณะการบัญชีและการจัดการ 

บช.บ. บญัชีบณัฑิต 18,000 

บธ.บ. การตลาด 18,000 

บธ.บ. การจดัการ 18,000 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18,000 

บธ.บ. ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 45,000 
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คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาปกต ิ(บาท) 

บธ.บ. การบริหารการเงิน 18,000 

คณะการบัญชีและการจัดการ (ต่อ) 

บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 18,000 

บธ.บ. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 18,000 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 18,000 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ศศ.บ. การจดัการการท่องเท่ียว 18,000 

ศศ.บ. การจดัการโรงแรม 18,000 

ศศ.บ. การจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 35,000 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศศ.บ. ภาษาไทย 11,000 

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรคส่ื์อ 11,000 

ศศ.บ. ภาษองักฤษ 12,000 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) 25,000 

ศศ.บ. ภาษาองักฤษธุรกิจ 15,000 

ศศ.บ. ภาษาจีน 12,000 

ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 12,000 

ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 12,000 

ศศ.บ. ประวติัศาสตร์ 11,000 

ศศ.บ. การพฒันาชุมชนและสังคม 11,000 

วท.บ. ภูมิศาสตร์พฒันาเพื่อการจดัการทรัพยากร 12,000 

ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 12,000 

ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เขมร) 11,000 

ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (ลาว) 11,000 

ศศ.บ. ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน (เวยีดนาม) 11,000 

วทิยาลยัการเมืองการปกครอง 13,000 

คณะศึกษาศาสตร์ 13,000 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15,000 

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 15,000 

คณะวฒันธรรมศาสตร์ 12,000 

คณะนิติศาสตร์ 13,000 
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รหัสคณะ/สาขา ชื�อคณะ/สาขา เกณฑ์ขั�นตํ�า

 ONET

ค่า

นํ�าหนัก

 GAT

เกณฑ์

ขั�นตํ�า 

GAT

รหัสวิชา

 PAT

ค่า

นํ�าหนัก

 PAT

รหัสวิชา

 PAT

ค่า

นํ�าหนัก
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รวมค่า

นํ�าหนัก
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เกณฑ์ขั�นตํ�า

 PAT

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จํานวนรับ คะแนนรวม

 ตํ�าสุด (%) 

ปี 2561

02121000102 คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พทป.บ.) * 03-05=20 20 85=20 72 30 - - 30 72=30 - 5 54.31

02121000103 คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ.) * 03-05=20 20 85=20 72 30  -  - 30 72=30  - 3 48.47

02121000201 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.) ** 01-05=25 10 72 40 - - 40 - 10 57.21

02121000401 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) - 20 - 72 30 - - 30 - - 12 45.08

02121000402 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาศาสตร์ การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 12 35.76

02121000403 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ�งแวดล้อม (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 -  - 12 33.60

02121000404 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 -  - 12 38.09

02121000501 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 28.09

02121000502 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 50 31.66

02121000503 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 27.07

02121000504 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 -  - 20 34.41

02121000505 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 33.89

02121000506 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 35.22

02121000507 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 31.98

02121000601 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 10 30.89

02121000602 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5 33.38

02121000603 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) (วท.บ.)*** - 10 - 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 3 26.78

02121000604 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) (วท.บ.)*** - 10 - 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 3 26.78

02121000605 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 5 34.94

02121000606 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 6 29.18

02121000607 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - วิทย-์คณิต 3 28.29

02121000701 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) (สพ.บ.) - 20 - 72 30 - - 30 - - 9 59.79

02121000801 คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 -  - 10 26.88

องค์ประกอบ ค่านํ�าหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั�นตํ�าในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที� 4 (การรับแบบ Admissions)  ประจําปีการศึกษา 2562
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รหัสคณะ/สาขา ชื�อคณะ/สาขา เกณฑ์ขั�นตํ�า
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พิเศษตาม

ประกาศ

จํานวนรับ คะแนนรวม

 ตํ�าสุด (%) 

ปี 2561

02121000802 คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 24.69

02121000803 คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ�งแวดล้อมศึกษา (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 30.29

02121000901 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 10 22.76

02121000902 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) - 10 - 71 20 72 20 40 - - 20 25.22

02121000903 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) - 10 - 71 20 72 20 40 -  - 20 23.53

02121000904 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื�อนฤมิต (วท.บ.) - 10 - 71 20 72 20 40 - - 15 29.37

02121000905 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) -  10 - 71 10 72 30 40 - - 5 -

02121000906 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 30 47.86

02121001001 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) - 15 - 72  15 73  20 35 - - 35 25.42

02121001101 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.) - 10 - 74 40 - - 40 -  - 4 39.51

02121001102 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.) - 10 - 74 40 - - 40 - - 2 37.06

02121001103 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) (สถ.บ.) - 10 - 74 40 - - 40 - - 2 25.98

02121001104 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (ศป.บ.) - 10 - 76 40 - - 40 - - 3 40.79

02121001105 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (ภ.สถ.บ.) - 10 - 74 40 - - 40 - - 2 29.28

02121001106 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 2 -

02121001201 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 -  - 200 21.52

02121001203 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 - - 50 19.37

02121001204 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 - - 100 22.39

02121001205 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 - - 40 26.23

02121001206 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 -  - 10 31.27

02121001207 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการเงิน (บธ.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 - - 50 22.34

02121001208 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (บธ.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 - - 10 38.37

02121001209 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 - - 10 35.04

02121001210 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.) - 30 - 71 20 - - 20 - - 20 28.73
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02121001301 คณะการท่องเที�ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที�ยว (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - -  - 80 23.57

02121001302 คณะการท่องเที�ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 80 22.31

02121001303 คณะการท่องเที�ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที�ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 5 29.61

02121001401 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 10 56.84

02121001402 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื�อการสร้างสรรค์สื�อ (ศศ.บ.) -  50 - - - - - - - - 5 26.07

02121001403 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) -  50 - - - - - - -  - 5 64.87

02121001404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 5 59.30

02121001405 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) -  50 - - - - - - - - 7 57.83

02121001406 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) -  50 - - - - - - -  - 4 60.56

02121001407 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่น (ศศ.บ.) -  50 - - - - - - -  - 3 -

02121001408 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั�งเศส (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 3 36.35

02121001409 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 10 29.53

02121001410 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 10 25.32

02121001411 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื�อการจัดการทรัพยากร (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 30.88

02121001412 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี (ศศ.บ.) -  50 - - - - - - - - 5 63.09

02121001413 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - -  - 3 30.07

02121001414 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 3 31.02

02121001415 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 3 42.91

02121001501 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.) - 50 - - - - - - - - 35 25.51

02121001502 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) - 50 - - - - - - -  - 35 26.27

02121001503 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร.บ.) - 50 - - - - - - - - 7 30.38

02121001608 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.) - 10 - 71 10 72 30 40 -  - 10 41.06

02121001609 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) - 20 - 72 30 - - 30 - - 15 32.96

02121001701 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) - 10 - 76 40 - - 40 -  - 10 28.05เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 406/742
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02121001702 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศป.บ.) - 10 - 76 40 - - 40 - - 10 34.37

02121001703 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ศป.บ.) - 10 - 76 40 - - 40 - - 5 32.03

02121001801 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) - 10 - 76 40 - - 40 - - 5 31.88

02121001901 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (ศศ.บ.) - 50 - - - - - - - - 15 26.33

02121002001 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) - 50 - - - - - - - - 65 47.78

หมายเหตุ : 1. GPAX ให้ค่านํ�าหนัก 20 % ทุกคณะ/สาขาวิชา 

2. O-NET ให้ค่านํ�าหนัก 30 % ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกําหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่านํ�าหนักร้อยละ 6 

3. คณะ/สาขาวิชา ที�ไม่ได้ระบุคะแนนรวมตํ�าสุด (%) เนื�องจากเป็นคณะ/สาขาวิชาที�ไม่ได้เปิดรับ/ไม่มีผู้สมัคร/ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2561 ที�ผ่านมา

4. * คณะแพทยศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 03-05 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

5. ** คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ O-NET วิชา 01-05 แต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

6. *** คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) และ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร)่ ในปีการศึกษา 2562 ได้เปลี�ยนชื�อคณะ/สาขาวิชา จากเดิมคือ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ที่ตั้ง 
 

 1. วิทยาเขตสงขลา  มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ 
  1.1 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-317600-1 มีพ้ืนที่ 160 ไร่ ปัจจุบัน 
ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   1.1.1 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
   1.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  1.2 ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 24 ไร่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 2. วิทยาเขตพัทลุง มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ 
  2.1 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-609600 มีพ้ืนที่ 3,500 ไร่ ปัจจุบัน 
ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   2.1.1 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
   2.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.2 ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 1,500 ไร่ เป็นส านักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
 

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 

  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
  1.1 คณะศึกษาศาสตร์   
   1.1.1 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา  
   1.1.2 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา 
   1.1.3 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาศิลปศึกษา 
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   1.1.4 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา 
   1.1.5 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชา 
การวัดและประเมินทางการศึกษา 
  1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1.2.1 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
   1.2.2 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา
มลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
   1.2.3 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   1.2.4 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  1.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   1.3.1 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล และสาขาวิชา 
ดุริยางคศาสตร์ไทย 
   1.3.2 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
  1.4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   
   1.4.1 เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   1.4.2 เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
   1.4.3 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  สาขาวิชา
การตลาด และสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ  
  1.5 คณะนิติศาสตร์ 
   เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  1.6 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 

 2. วิทยาเขตพัทลุง อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
  2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 
   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม 
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  2.2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
  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 
   เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 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 4 Admission ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
……………………………………………………………..……. 

 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
รอบท่ี 4 Admission ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  สายสามัญ หรือเทียบเท่า ตามแผนการเรียนที่ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ในข้อ 2 
  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  1.5 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว 
 

 2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจ านวนรับ  
 

รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

  คณะศึกษาศาสตร์    
02240100105 กศ.บ.เคมี   15 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  

สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT2 
PAT5 

02240100106 กศ.บ.ชีววิทยา    15 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT2 
PAT5 

02240100108 กศ.บ.ฟิสิกส์  15 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT2 
PAT5 

02240100109 กศ.บ.ภาษาไทย   4 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT5 

02240100110 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

GAT 
PAT5 
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02240100112 กศ.บ.สังคมศึกษา   10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT5 

 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    
02240100701 บช.บ.การบัญช ี  10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  

สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร  
ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

GAT 
PAT1 

02240100703 บธ.บ.การตลาด    5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 

02240100704 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ   25 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 

02240100705 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์   30 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร  
ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

GAT 
PAT1 

 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    
02240100501 พท.บ.การแพทย์แผนไทย  5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  

สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

GAT 
PAT2 

02240100502 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.30 

GAT 
PAT2 
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

วิชาที่ใช้
คัดเลือก 

02240100503 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.30 

GAT 
PAT2 

 คณะพยาบาลศาสตร์    
02240101001 พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  

สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 
4. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและ
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติใน
วิชาชีพพยาบาล โดยมีใบรับรองแพทย์เป็น
หลักฐาน 

GAT 
PAT2 

 

  หมายเหตุ หากผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือปรับตก
สัมภาษณ์ทันที 
 

 3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

รับสมัครผ่านระบบ TCAS ทาง website : https://student.mytcas.com/th  
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

9 – 19 พฤษภาคม 2562 

ช าระเงินค่าสมัคร  9 – 19 พฤษภาคม 2562 
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2562 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาเขต/คณะ ที่มีสิทธิ์สอบ 1 มิถุนายน 2562 
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ทาง website : https://student.mytcas.com/th 

7 มิถุนายน 2562 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5,000 บาท  
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยทักษิณและดาวน์โหลดเอกสารการช าระเงินได้ที่ 
http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 

7 – 11 มิถุนายน 2562 
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  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท และ/หรือ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับสมาคม 
ที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้  
 

 4. ขั้นตอนการสมัคร 
  4.1 การสมัคร สมัครผ่าน website : https://student.mytcas.com/th ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 6 สาขาวิชา  
  4.2 การช าระเงิน ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจาก website : https://student.mytcas.com/th และน าไป
ช าระที่ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด ระหว่างวันที่ 9 – 19 
พฤษภาคม 2562 
 

 5. องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาคัดเลือก 
  5.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
จึงจะได้รับการพิจารณา) 
  5.2 ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2562) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนครบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 
 

 6. วิธีพิจารณาคัดเลือก 
  พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ตามที่ระบุใน 
แต่ละสาขาวิชา ผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรือ
สมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือปรับตกสัมภาษณ์ทันที 
  การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง website : 
https://student.mytcas.com/th วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
 

 8. การสอบสัมภาษณ์ 
  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ไปแสดงตนเข้าสอบสัมภาษณ์  
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ วิทยาเขต/คณะที่ได้รับคัดเลือก (สถานที่ 
สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ทาง website :  
http://www2.tsu.ac.th/org/student/) 
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 9. เอกสารที่ต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
  9.1 ใบสมัครให้พิมพ์ออกจากระบบซึ่งจะมีชื่อสาขาวิชาและล าดับที่ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้เรียบร้อย 
  9.2 บัตรประชาชนฉบับจริง  
  9.3 ส าเนา ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่แสดงระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นส าคัญ จ านวน 1 ฉบับ  
 

  หมายเหตุ ผู้ที่ไม่น าระเบียนแสดงผลการเรียนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ 
 

 10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง 
website : https://student.mytcas.com/th ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะถูกส่งชื่อเพ่ือ
ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เว้นแต่ได้ ขอสละสิทธิ์กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้  ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5,000 บาท ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและ
ดาวน์โหลดเอกสารการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 
 

 11. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็น
นิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ 
http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ผู้ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  
 

 12. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
  12.1 ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จ านวน 2 ฉบับ  
  12.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  12.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 

 13. การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต 
  ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074–317–600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 , 074–317–608 ในวันและเวลาราชการ  
 

******************************** 
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มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
 

 

ทีต่ั้ง 
 เลขท่ี 222   ต  าบลไทยบุรี   อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช  รหสัไปรษณีย ์ 80160        
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการรับนักศึกษา  :  ฝ่ายรับนกัศึกษา    ศูนยบ์ริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

จงัหวดันครศรีธรรมราช โทรศพัท ์ 0-7567-3103-4  โทรสาร 0-7567-3135  Website : www.wu.ac.th  และ http://entry.wu.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์   ส านักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  และส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
 ผู ้สมัครเข้าศึกษาของส านักวิชาวิทยาศาสตร์   ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และส านักวิชา
วศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น   

  
ส านักวชิาสหเวชศาสตร์   
        หลกัสูตรกายภาพบ าบัด   
              ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น   
        หลกัสูตรเทคนิคการแพทย์ 

1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น   
2. ไม่เป็นบุคคลท่ีตาบอดสีอยา่งรุนแรง                                   

 
ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
           หลกัสูตรอนามัยส่ิงแวดล้อม   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   และหลกัสูตรสาธารณสุขชุมชน  

1.   ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น   
2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

หรือ มีความผดิปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   
หมายเหตุ   ผูส้มคัรจะตอ้งไม่มีอาการตาบอดสีทั้ง 2 ขา้งท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัแลว้ โดยมีใบรับรองแพทย ์       
                            
ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์    
      หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์   

1. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต เท่านั้น 
2. ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

หรือมีความผดิปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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ส ำนกัวิชำศิลปศำสตร์ ศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำภำษำไทย 02311061024 10 9.2.1

ส ำนกัวิชำศิลปศำสตร์ ศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำอำเซียนศึกษำ 02311051028 0 9.2.1

ส ำนกัวิชำวิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิทยำศำสตร์ 02312011016 100 2.1

ส ำนกัวิชำวิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 02312021017 50 2.1

ส ำนกัวิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ นิติศำสตรบณัฑิต 02313021013 20 9.2.1

ส ำนกัวิชำรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต 02313031014 75 9.2.1

ส ำนกัวิชำกำรจดักำร บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรเงิน 02321051002 15 6.1

ส ำนกัวิชำกำรจดักำร บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรจดักำรโลจิสติกส์ 02321071003 20 6.1

ส ำนกัวิชำกำรจดักำร บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรตลำดดิจิทลัและกำรสร้ำงแบรนด์ 02321061004 15 6.1

ส ำนกัวิชำกำรจดักำร บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม                 02321041005 100 6.2.1

ส ำนกัวิชำกำรจดักำร บญัชีบณัฑิต 02321011006 1 6.1

ส ำนกัวิชำกำรจดักำร เศรษฐศำสตรบณัฑิต 02321031007 40 6.1

ส ำนกัวิชำสำรสนเทศศำสตร์ นิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำนิเทศศำสตร์ดิจิทลั 02322011040 20 9.2.1

ส ำนกัวิชำสำรสนเทศศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำกำรจดักำรสำรสนเทศและส่ือดิจิทลั 02322031041 25 9.2.1

ส ำนกัวิชำสำรสนเทศศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แอนิเมชนั และเกม 02322051042 20 2.2

ส ำนกัวิชำสำรสนเทศศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรมดิจิทลั 02322061043 25 2.2

ส ำนกัวิชำสำรสนเทศศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำนวตักรรมสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 02322081044 20 2.2

ส ำนกัวิชำสำรสนเทศศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 02322071045 30 2.2

ส ำนกัวิชำเทคโนโลยกีำรเกษตร วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำนวตักรรมกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 02323011008 0 5

ส ำนกัวิชำเทคโนโลยกีำรเกษตร วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิทยำศำสตร์อำหำรและนวตักรรม 02323021009 50 5

ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 02325021018 0 2.1

รอบที ่4

จ ำนวนรับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)
คณะทีเ่ปิด สำขำวชิำ/หลักสูตรทีเ่ปิด รหัสคณะ/สำขำ (11 หลัก)
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https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fe/5c9bb173f1ae6a6739ce328e
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fb/5c9bb173f1ae6a6739ce3286
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fb/5c9bb173f1ae6a6739ce3287
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fa/5c9bb173f1ae6a6739ce3283
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fa/5c9bb173f1ae6a6739ce3284
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16f7/5c9bb173f1ae6a6739ce327a
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16f7/5c9bb173f1ae6a6739ce327b
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16f7/5c9bb173f1ae6a6739ce327c
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16f7/5c9bb173f1ae6a6739ce327d
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16f7/5c9bb173f1ae6a6739ce327e
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1702/5c9bb173f1ae6a6739ce329a
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1702/5c9bb173f1ae6a6739ce329c
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1702/5c9bb173f1ae6a6739ce329d
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1702/5c9bb173f1ae6a6739ce329f
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16f8/5c9bb173f1ae6a6739ce3281
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fc/5c9bb173f1ae6a6739ce3288


ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ 02324071019 5 3

ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี 02324011020 5 3

ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมพอลิเมอร์ 02324061021 0 3

ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 02324031022 2 3

ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมโยธำ 02324021023 5 3

ส ำนกัวิชำพยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตรบณัฑิต 02332001010 10 1.1

ส ำนกัวิชำสหเวชศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำกำยภำพบ ำบดั 02335021033 20 1.1

ส ำนกัวิชำสหเวชศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย์ 02335011034 5 1.1

ส ำนกัวิชำสหเวชศำสตร์ วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย ์(หลกัสูตรทวิภำษำ) 02335031035 1 1.1

ส ำนกัวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ (อนำมยัส่ิงแวดลอ้ม, อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั, สำธำรณสุขชุมชน)02336001038 20 1.1

ส ำนกัวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบณัฑิต 02341041029 0 4

ส ำนกัวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ศิลปบณัฑิต สำขำกำรออกแบบภำยใน 02341031030 15 4

ส ำนกัวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ สถำปัตยกรรมศำสตรบณัฑิต 02341011031 15 4

ส ำนกัวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ สถำปัตยกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ 02341021032 0 4

วิทยำลยันำนำชำติ วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมนวตักรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนำนำชำติ) 02342021001 20 https://entry.wu.ac.th

วิทยำลยันำนำชำติ ศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำกิจกำรสำธำรณะ (หลกัสูตรนำนำชำติ) 02342031002 0 https://entry.wu.ac.th

วิทยำลยันำนำชำติ บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรวิเครำะห์โลจิสติกส์และกำรจดักำรซพัพลำยเชน (หลกัสูตรนำนำชำติ)02342021003 20 https://entry.wu.ac.th

วิทยำลยันำนำชำติ นิติศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนำนำชำติ) 02342041004 20 https://entry.wu.ac.th

วิทยำลยันำนำชำติ หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรบญัชี(หลกัสูตรนำนำชำติ) 02342051005 20 https://entry.wu.ac.th

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (1-10)

1.1 วทิยำศำสตร์สุขภำพ - สัตวแพทยศำสตร์ สหเวชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ พยำบำลศำสตร์ วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ

2.1 วทิยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ - วทิยำศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ
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https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fd/5c9bb173f1ae6a6739ce3289
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fd/5c9bb173f1ae6a6739ce328b
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fd/5c9bb173f1ae6a6739ce328c
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16fd/5c9bb173f1ae6a6739ce328d
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16f9/5c9bb173f1ae6a6739ce3282
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1700/5c9bb173f1ae6a6739ce3296
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1700/5c9bb173f1ae6a6739ce3297
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1700/5c9bb173f1ae6a6739ce3298
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16ff/5c9bb173f1ae6a6739ce3293
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16ff/5c9bb173f1ae6a6739ce3294
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c16ff/5c9bb173f1ae6a6739ce3295
https://entry.wu.ac.th/
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1704/5c9bb173f1ae6a6739ce32a2
https://entry.wu.ac.th/
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1704/5c9bb173f1ae6a6739ce32a3
https://entry.wu.ac.th/
https://student.mytcas.com/th/admin/course2/5c9bb1725c490900018c1704/5c9bb173f1ae6a6739ce32a4
https://entry.wu.ac.th/
https://entry.wu.ac.th/


3 วศิวกรรมศำสตร์

4 สถำปัตยกรรมศำสตร์

5 เกษตรศำสตร์

6.1 บริหำรธุรกิจ พำณชิยศำสตร์ กำรบัญชี เศรษฐศำสตร์

       , มนุษยศำสตร์, รัฐศำสตร์, นิติศำสตร์, สังคมวทิยำ, สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ - พื้นฐำนศิลปศำสตร์ รูปแบบที ่1

https://entry.wu.ac.th

9.2.1 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์, นิเทศศำสตร์, วำรสำรศำสตร์, อักษรศำสตร์, ศิลปศำสตร์

6.2.1 กำรท่องเทีย่วและโรงแรม รูปแบบที ่1
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https://entry.wu.ac.th/


มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 

 

ทีตงั 

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐทไีม่เป็นส่วนราชการ มีรูปแบบเป็น “ มหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ” ตังอยู่ที บริเวณดอยแง่ม ตําบลท่าสุด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  มีพืนที

ทังหมดประมาณ ,  ไร่ ซึงประกอบไปด้วย อาคารเรียนรวม อาคารบริหาร หอประชุมขนาดใหญ่  

โรงพยาบาล ศูนย์กีฬาและสขุภาพ ศูนย์เครืองมือ-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์บรรณสารและสอืการศึกษา  

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร หอพักนักศึกษา และสิงอํานวยความ

สะดวกอนืๆ 

 

คุณสมบติัเฉพาะ 

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

. ต้องสาํเรจ็การศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

เท่านัน 

. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาตามเกณฑ ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ดังต่อไปนี 

.  ปัญหาทางจติเวชขันรุนแรง 

.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย 

.  โรคหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาวิชาชีพ 

 - โรคลมชัก 

 - โรคหัวใจระดบัรนุแรง 

 - โรคความดันเลอืดสูงรุนแรง 

 - ภาวะไตวายเรือรัง 

 - โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

.  ตาบอดสชีนิดรุนแรงทงัสองข้าง 

.  ความผิดปกตใินการมองเหน็ภาพในข้อใดข้อหนึง ดงัต่อไปนี 

 - สายตาไม่ปกต ิเมอืรักษาโดยใช้แว่นตา ยังมีสายตาตาํกว่า /  ทงัสองข้าง 

 - สายตาข้างดีตาํกว่า G/  เมือได้รับการแก้ไขอย่างดีทสีดุแล้ว 

 - ไม่สามารถมองเหน็ภาพเป็น  มติิ 

.  หูหนวก หรือหูตึง (Neurosensory Hearing Loss) 

.  โรคอืนๆ ซึงมิได้ระบุไว้ทีคณะกรรมการแพทย์ผู้ ตรวจร่างกายเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาการปฏิบตัิงานและการประกอบวิชาชีพ  

.  ความเหน็ของผู้ เชียวชาญถอืเป็นข้อยุติ 
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สาขาวิชากายภาพบําบดั 

. ต้องเป็นผู้มีสญัชาติไทยเท่านัน 

. ต้องสาํเรจ็การศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

เท่านัน 

. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาตามเกณฑ ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ดงัต่อไปนี 

.  ปัญหาทางจติเวชขันรุนแรง 

.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย 

.  โรคหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาวิชาชีพ 

 - โรคลมชัก 

 - โรคหัวใจระดบัรนุแรง 

 - โรคความดันเลอืดสูงรุนแรง 

 - ภาวะไตวายเรือรัง 

 - โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

.  ตาบอดสชีนิดรุนแรงทงัสองข้าง 

.  ความผิดปกตใินการมองเหน็ภาพในข้อใดข้อหนึง ดงัต่อไปนี 

 - สายตาไม่ปกต ิเมอืรักษาโดยใช้แว่นตา ยังมีสายตาตาํกว่า /  ทงัสองข้าง 

 - สายตาข้างดีตาํกว่า G/  เมือได้รับการแก้ไขอย่างดีทสีดุแล้ว 

 - ไม่สามารถมองเหน็ภาพเป็น  มิติ 

.  หูหนวก หรือหูตึง (Neurosensory Hearing Loss) 

.  โรคอืนๆ ซึงมิได้ระบุไว้ทีคณะกรรมการแพทย์ผู้ ตรวจร่างกายเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาการปฏิบตัิงานและการประกอบวิชาชีพ  

.  ความเหน็ของผู้ เชียวชาญถอืเป็นข้อยุติ 
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สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

. ต้องสาํเรจ็การศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

เท่านัน 

. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาตามเกณฑ ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ดังต่อไปนี 

.  ปัญหาทางจติเวชขันรุนแรง 

.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย 

.  โรคหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาวิชาชีพ 

 - โรคลมชัก 

 - โรคหัวใจระดบัรนุแรง 

 - โรคความดันเลอืดสูงรุนแรง 

 - ภาวะไตวายเรือรัง 

 - โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

.  ตาบอดสชีนิดรุนแรงทงัสองข้าง 

.  ความผิดปกตใินการมองเหน็ภาพในข้อใดข้อหนึง ดงัต่อไปนี 

 - สายตาไม่ปกต ิเมอืรักษาโดยใช้แว่นตา ยังมีสายตาตาํกว่า /  ทงัสองข้าง 

 - สายตาข้างดีตาํกว่า G/  เมือได้รับการแก้ไขอย่างดีทสีดุแล้ว 

 - ไม่สามารถมองเหน็ภาพเป็น  มิติ 

.  หูหนวก หรือหูตึง (Neurosensory Hearing Loss) 

.  โรคอืนๆ ซึงมิได้ระบุไว้ทีคณะกรรมการแพทย์ผู้ ตรวจร่างกายเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาการปฏิบตัิงานและการประกอบวิชาชีพ  

.  ความเหน็ของผู้ เชียวชาญถอืเป็นข้อยุติ 

สาขาวิชาอนามยัสิงแวดลอ้ม 

1. ต้องสาํเรจ็การศึกษาในหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

เท่านัน 

 

สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

1. ต้องสาํเรจ็การศึกษาในหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

เท่านัน 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 422/742

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน 

. ต้องสาํเร็จการศกึษาในหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ 

เท่านัน 

. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสขุภาพสมบูรณแ์ขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคอนัเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาตามเกณฑ ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ดังต่อไปนี 

.  ปัญหาทางจติเวชขันรุนแรง 

.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย 

.  โรคหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาวิชาชีพ 

 - โรคลมชัก 

 - โรคหัวใจระดบัรนุแรง 

 - โรคความดันเลอืดสูงรุนแรง 

 - ภาวะไตวายเรือรัง 

 - โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

.  ตาบอดสชีนิดรุนแรงทงัสองข้าง 

.  ความผิดปกตใินการมองเหน็ภาพในข้อใดข้อหนึง ดงัต่อไปนี 

 - สายตาไม่ปกต ิเมอืรักษาโดยใช้แว่นตา ยังมีสายตาตาํกว่า /  ทงัสองข้าง 

 - สายตาข้างดีตาํกว่า G/  เมือได้รับการแก้ไขอย่างดีทสีดุแล้ว 

 - ไม่สามารถมองเหน็ภาพเป็น  มิติ 

.  หูหนวก หรือหูตึง (Neurosensory Hearing Loss) 

.  โรคอืนๆ ซึงมิได้ระบุไว้ทีคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาการปฏิบตัิงานและการประกอบวิชาชีพ  

.  ความเหน็ของผู้ เชียวชาญถอืเป็นข้อยุติ 
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์

. ต้องเป็นผู้มีสญัชาติไทยเท่านัน 

2. ต้องสาํเรจ็การศึกษาในหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

เท่านัน 

. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษาตามเกณฑ ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ดังต่อไปนี 

.  ปัญหาทางจติเวชขันรุนแรง 

.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย 

.  โรคหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาวิชาชีพ 

 - โรคลมชัก 

 - โรคหัวใจระดบัรนุแรง 

 - โรคความดันเลอืดสูงรุนแรง 

 - ภาวะไตวายเรือรัง 

 - โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

.  ตาบอดสชีนิดรุนแรงทงัสองข้าง 

.  ความผิดปกตใินการมองเหน็ภาพในข้อใดข้อหนึง ดงัต่อไปนี 

 - สายตาไม่ปกต ิเมอืรักษาโดยใช้แว่นตา ยังมีสายตาตาํกว่า /  ทงัสองข้าง 

 - สายตาข้างดีตาํกว่า G/  เมือได้รับการแก้ไขอย่างดีทสีดุแล้ว 

 - ไม่สามารถมองเหน็ภาพเป็น  มิติ 

.  หูหนวก หรือหูตึง (Neurosensory Hearing Loss) 

.  โรคอืนๆ ซึงมิได้ระบุไว้ทีคณะกรรมการแพทย์ผู้ ตรวจร่างกายเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาการปฏิบตัิงานและการประกอบวิชาชีพ  

.  ความเหน็ของผู้ เชียวชาญถอืเป็นข้อยุติ 
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ลําดบั ชือคณะ/สาขา จํานวนรบั
เกณฑข์นัตํา 

ONET

ค่านาํหนกั 

GAT

เกณฑข์นัตํา 

GAT

รหสัวิชา 

PAT

ค่านาํหนกั 

PAT

รหสัวิชา 

PAT

ค่านาํหนกั 

PAT

รวมค่านาํหนกั 

PAT

เกณฑข์นัตํา

 PAT
คุณสมบติัพิเศษตามประกาศ คะแนนรวมตําสุด ปี 61

1 สาํนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 03 = 50 50 85=20 13,242.6000

2 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 60 03 = 30 10 85=20 71 10 72 30 40 10,943.8000

3 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 03 = 30 10 85=20 71 10 72 30 40 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลอืก

4 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 30 03 = 30 15 85=20 72 15 73 20 35 12,637.4500

5 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 60 03 = 30 30 85=20 71 20 20 11,680.9000

6 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 60 03 = 30 30 85=20 71 20 20 10,387.3000

7 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 100 03 = 30 30 85=20 71 20 20 9,666.4000

8 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเทยีว 80 03 = 30 50 85=20 9,107.5000

9 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 100 03 = 30 50 85=20 8,299.9000

10 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 80 03 = 30 30 85=20 71 20 20 10,080.3000

11 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) 80 03 = 36 50 85=20 - 10,763.5000

12 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกสท์างการบินระหว่างประเทศ) 80 03 = 36 30 85=20 71 20 20 10,301.5000

13 สาํนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) 60 03 = 36 30 85=20 71 20 20 11,970.0000

14 สาํนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 03 = 30 10 85=20 71 20 72 20 40 9,914.1000

15 สาํนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม 30 03 = 30 10 85=20 71 20 72 20 40 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลอืก

16 สาํนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 03 = 30 10 85=20 71 20 72 20 40 10,211.1000

17 สาํนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลอืนไหว 30 03 = 30 10 85=20 71 20 72 20 40 8,667.1000

18 สาํนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 03 = 30 15 85=20 72 15 73 20 35 12,440.3500

19 สาํนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 03 = 30 10 85=20 71 10 72 30 40 13,208.5000

20 สาํนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกยีว 20 03 = 30 10 85=20 71 10 72 30 40 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลอืก

21 สาํนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 200 03 = 30 50 85=20 9,410.4000

22 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์เครืองสาํอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครืองสาํอาง 20 03 = 30 10 85=20 71 10 72 30 40 72 = 20 13,241.6000

23 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์เครืองสาํอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 20 03 = 30 10 85=20 71 10 72 30 40 72 = 20 10,848.3000

24 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 40 03 = 30 20 85=20 72 30 30 รับเฉพาะแผนวิทย์-คณิต 12,226.0000

25 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 40 03 = 30 20 85=20 72 30 30 รับเฉพาะแผนวิทย์-คณิต 14,070.9000

26 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 40 03 = 30 20 85=20 72 30 30 รับเฉพาะแผนวิทย์-คณิต 9,737.2000

27 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 40 03 = 30 20 85=20 72 30 30 12,260.3000

28 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาอนามัยสงิแวดล้อม 50 03 = 30 20 85=20 72 30 30 รับเฉพาะแผนวิทย์-คณิต ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

29 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 03 = 30 20 85=20 72 30 30 รับเฉพาะแผนวิทย์-คณิต 12,873.1000

30 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (หลกัสตูร 5 ปี) 40 03 = 30 20 85=20 72 30 30 รับเฉพาะแผนวิทย์-คณิต 13,129.7000

31 สาํนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 60 03 = 30 20 85=20 72 30 30 72 = 20 มีสญัชาติไทย 

และรับเฉพาะแผนวิทย์-คณิต

14,138.4000

32 สาํนักวิชานวัตกรรมสงัคม สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 50 03 = 40 50 85=20 15,699.3000

33 สาํนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนศึกษา 20 03 = 30 30 85=20 80 20 20 80 = 20 9,952.5000

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง-ตารางแสดงสาขาวิชาทีเปิดรบั จํานวนรบั องคป์ระกอบ และค่านาํหนกัทีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกรอบที 4 ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562
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ลําดบั ชือคณะ/สาขา จํานวนรบั
เกณฑข์นัตํา 

ONET

ค่านาํหนกั 

GAT

เกณฑข์นัตํา 

GAT

รหสัวิชา 

PAT

ค่านาํหนกั 

PAT

รหสัวิชา 

PAT

ค่านาํหนกั 

PAT

รวมค่านาํหนกั 

PAT

เกณฑข์นัตํา

 PAT
คุณสมบติัพิเศษตามประกาศ คะแนนรวมตําสุด ปี 61

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง-ตารางแสดงสาขาวิชาทีเปิดรบั จํานวนรบั องคป์ระกอบ และค่านาํหนกัทีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกรอบที 4 ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

34 สาํนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 30 03 = 30 50 85=20 16,958.0000

35 สาํนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือก PAT 7.4) 20 03 = 30 30 85=20 80 20 20 80 = 20 12,469.8000

36 สาํนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลกัสตูร 5 ปี) 20 03 = 30 20 85=20 75 30 30 14,189.0000

37 สาํนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบท ี1 20 03 = 30 50 85=20 13,512.7000

38 สาํนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือก PAT 7.4) 20 03 = 30 30 85=20 80 20 20 80 = 20 14,064.3000

1,880จํานวนรบั (ทีนงั)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 426/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 427/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 428/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 429/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 430/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 431/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 432/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 433/742

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยันครพนม  
 

 

ทีต่ั้ง 
ส านักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลยันครพนม  อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  เลขท่ี  103  หมู่  3  ถ. ชยางกรู ต. ขามเฒ่า  อ. เมือง  
จ. นครพนม  48000  โทรศพัท ์ 042-532477-8 โทรสาร  042-532479 ต่อ 1124  
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เลขท่ี 167 หมู่ 8 บา้นเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม 48000  
โทร. 042-587100 
คณะครุศาสตร์  เลขท่ี 167/1 หมู่ 8 บา้นเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม  48000   
โทร. 042-587181 
คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เลขท่ี 167/2 หมู่  8  บา้นเนินสะอาด ต. นาราชควาย  
อ. เมือง จ. นครพนม  48000 โทร. 042-587288 ต่อ 1101 
วทิยาลยัการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ   เลขท่ี  103  หมู่  3   ถ. ชยางกรู   ต. ขามเฒ่า  อ. เมือง  จ. นครพนม  48000  อาคาร
ศรีโคตรบูรณ์  ชั้น 1  โทรศพัท ์ 042-532469  
คณะเกษตรและเทคโนโลย ี เลขท่ี 103 หมู่ 3  ถ.ชยางกรู ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000  
โทร. 042-532545 
คณะวทิยาศาสตร์  เลขท่ี  214  หมู่ 12  ถ. นิตโย  ต. หนองญาติ  อ. เมือง จ. นครพนม  48000  โทร.  042 - 503776 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  ชั้น 5  อาคารเรียนวศิวกรรมศาสตร์ เลขท่ี  214  หมู่ 12  ถ. นิตโย  ต. หนองญาติ  อ. เมือง  
จ. นครพนม  48000  โทร.  042-503558 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  เลขท่ี  92 ซ.ประชาสุขสนัต ์ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
โทร.042 - 511860 
วทิยาลยัการบินนานาชาต ิ เลขท่ี  129  หมู่ 6  บา้นหนา้ฐานบิน ต าบลโพธ์ิตาก  อ.เมือง จ.นครพนม 48000  โทร 042 - 531 575, 042 
- 531577  
สถาบันนวตักรรมธุรกจิและการบัญชี  ชั้น  3  เลขท่ี 167/2 หมู่  8  บา้นเนินสะอาด ต. นาราชควาย  อ. เมือง  
จ. นครพนม  48000 โทร. 095 – 2632329 , 080 - 2242651 
วทิยาลยัธาตุพนม   เลขท่ี  457  หมู่ 2  ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นคพรนม  48110 โทร. 042 - 540442  
 

คุณสมบัติทัว่ไปของผู้สมัคร      
1.1  มีความประพฤติเรียบร้อย 
1.2  มีร่างกายแขง็แรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
1.3  เป็นผูมี้สัญชาติไทยหรือเป็นผูท่ี้อยูใ่นประเทศไทยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
1.4  จะตอ้งไม่เป็นผูถู้กลงโทษเน่ืองจากกระท าความผดิร้ายแรง จะตอ้งพน้สภาพนกัศึกษามาแลว้     

              ไม่นอ้ยกวา่  1  ปีนบัถึงวนัสมคัรเขา้ศึกษา 
1.5  คุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัเห็นสมควรก าหนดข้ึนเพื่อความเหมาะสมตามระบบและ   

              วธีิการเรียนของหลกัสูตร     

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 434/742

กลับหน้าสารบัญ



คุณสมบัติเฉพาะ   
นกัศึกษาท่ีจะสมคัรเขา้คดัเลือกเพื่อศึกษาต่อในมหาวทิยาลยันครพนม  ระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2562  

จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลคุณสมบติัทัว่ไป  คุณสมบติัเฉพาะ  เง่ือนไขการเขา้ศึกษาต่างๆ  ให้ครบถว้น  ตามสาขาวชิา
ท่ีตนเองสมคัรก่อน  รายละเอียดดงัเอกสารแนบทา้ยประกาศ  1 

ใชผ้ลคะแนนสอบ O-NET ม.6 (Ordinary National Education Test)  ซ่ึงจดัสอบโดย สทศ. สถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ขอ้สอบจะประกอบไปดว้ยเน้ือหา  
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1. ภาษาไทย  2. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  3. ภาษาองักฤษ  4. คณิตศาสตร์              
5. วทิยาศาสตร์  

ใชผ้ลคะแนนการทดสอบวชิาความถนดัทัว่ไป (GAT) วชิาความถนดัทางวชิาการและวชิาชีพ (PAT) 
จดัสอบโดย สทศ. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  

หากปรากฏในภายหลงัวา่  ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง  หรือตรวจสอบพบในภายหลงัวา่  ขอ้ความ
ท่ีแจง้ไวเ้ป็นเทจ็หรือหลกัฐานประกอบการสมคัรเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม  ผูส้มคัรจะถูกตดัสิทธ์ิในการไดรั้บการ
คดัเลือกคร้ังน้ี  แมว้่าผูส้มคัรจะไดส้มคัรหรือไดผ้่านการคดัเลือกแล้วก็ตาม  นอกจากน้ีผูส้มคัรยงัอาจถูกด าเนิน
คดีอาญาตามกฎหมายดว้ย 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 435/742

กลับหน้าสารบัญ



      คณะ/สาขาวชิาและจ านวนทีรั่บเข้าศึกษา 

ล าดบัที ่ รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขา จ านวนการรับ 
1 02600100101 คณะเกษตรและเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร แขนงวชิาพืชศาสตร์ 20 
2 02600100201 คณะเกษตรและเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร แขนงวชิาสตัวศาสตร์ 20 
3 02600100301 คณะเกษตรและเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร แขนงวชิาการประมง 20 
4 02600100401 คณะเกษตรและเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร แขนงวชิาเทคโนโลยอีาหาร 20 
5 02600200401 คณะครุศาสตร์  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 10 
6 02600300201 คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาจดัการกีฬา 40 
7 02600300301 คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ดิจิทลั 30 
8 02600300501 คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 30 
9 02600400101 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี 30 
10 02600400201 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์ 30 
11 02600400301 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววิทยา 30 
12 02600500101 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 15 
13 02600500201 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 10 
14 02600500301 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 
15 02600500401 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 5 
16 02600500501 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 10 
17 02600500503 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 10 
18 02600600101 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 5 
19 02600600201 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 5 
20 02600600301 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 5 
21 02600600401 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 25 
22 02600600501 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์ 5 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 436/742

กลับหน้าสารบัญ



      คณะ/สาขาวชิาและจ านวนทีรั่บเข้าศึกษา (ต่อ) 

  ล าดบัที ่ รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขา จ านวนการรับ 
23 02600600601 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีน 5 
24 02600700101 วทิยาลยัการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ  สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 5 
25 02600800101 วทิยาลยัการบินนานาชาติ  สาขาวชิาการจดัการการบิน 10 
26 02600900101 วทิยาลยัธาตุพนม  สาขาวิชาวศิวกรรมพลงังาน 30 
27 02600900201 วทิยาลยัธาตุพนม  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 50 
28 02601100505A สถาบนันวตักรรมธุรกิจและการบญัชี  สาขาวชิาการจดัการ 100 
29 02601100505B สถาบนันวตักรรมธุรกิจและการบญัชี  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 
30 02601100505C สถาบนันวตักรรมธุรกิจและการบญัชี  สาขาวชิาการบญัชี 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 437/742

กลับหน้าสารบัญ



 
คุณสมบัติเฉพาะ 

คณะเกษตรและเทคโนโลย ี

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT5  
02600100101 แขนงวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 20 20 30 10 10 30 - 
02600100201 แขนงวชิาพืชศาสตร์ 20 20 30 10 10 30 - 
02600100301 แขนงวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 20 20 30 10 10 30 - 
02600100401 แขนงวชิาสตัวศาสตร์ 20 20 30 10 10 30 - 

 
คณะครุศาสตร์   

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT5 
02600200401 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 10 20 30 20 - - 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 438/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT  
02600300201 สาขาวชิาจดัการกีฬา 40 20 30 30 20 - - 
02600300301 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ดิจิทลั 30 20 30 50 - - - 
02600300501 สาขาวชิาเทคโนโนโลยสีารสนเทศ 30 20 30 10 20 20  

 
คณะวทิยาศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT  
02600400101 สาขาวชิาเคมี 30 20 30 10 10 30 - 
02600400201 สาขาวชิาฟิสิกส์ 30 20 30 10 10 30  
02600400301 สาขาวชิาชีววทิยา 30 20 30 10 10 30  

 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT  
02600500101 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 15 20 30 15 15 20 - 
02600500201 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 10 20 30 15 15 20 - 
02600500301 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 20 30 15 15 20 - 
02600500401 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์ 5 20 30 15 15 20 - 
02600500501 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 10 20 30 15 15 20 - 
02600500503 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 10 20 30 15 15 20 - 
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คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT  
02600600101 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 5 20 30 50 - - - 
02600600201 สาขาวชิาพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 5 20 30 50 - - - 
02600600301 สาขาวชิาภาษาองักฤษ 5 20 30 50 - - - 
02600600401 สาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 25 20 30 50 - - - 
02600600501 สาขาวชิานิติศาสตร์ 5 20 30 30 20 - - 
02600600601 สาขาวชิาภาษาจีน 5 20 30 30 20 - - 

 
วทิยาลยัการท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมบริการ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT  
02600700101 สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 5 20 30 50 - - - 

 
วทิยาลยัการบินนานาชาติ 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT  
02600800101 สาขาวชิาการจดัการการบิน 10 20 30 30 - - - 
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วทิยาลยัธาตุพนม 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT  
02600900101 สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน 30 20 30 15 15 20 - 
02600900201 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 50 20 30 30 20 - - 

 
สถาบันนวตักรรมธุรกจิและการบัญชี 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ GPAX % O-NET % GAT % 
PAT % 

PAT1 PAT2 PAT  
02601100505A สาขาวชิาการจดัการ 100 20 30 30 20 - - 
02601100505B สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 20 30 30 20 - - 
02601100505C สาขาวชิาการบญัชี 100 20 30 30 20 - - 
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มหาวิทยาลยัพะเยา  

 

ท่ีต้ัง 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ า เภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6694 เว็บไซต์ www.up.ac.th  
 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น 

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผูผ้่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสิต 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

    2.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

         1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจาก

ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล 

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

          2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

       2.1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

  2.2) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิ ดอันตราย 

ต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.3) มีความพิการทางร่างกายอัน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติ งาน 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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     2 .4 ) มี ความผิดปกติ ในการได้ยินทั้ งสองข้ าง โดยมี ระดับการได้ยินที่ ความถี่  

500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด ( speech 

discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท 

ก าร ได้ ยิ น  (sensorineural hearing loss) อั น เป็ น อุ ป ส รรค ต่ อ ก ารศึ ก ษ า  ก ารป ฏิ บั ติ ง าน 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย 

แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

              2.6) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น 

โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

  2.7) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

          หมายเหตุ ไม่จ ากัดสิทธิผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี  ในการเข้าศึกษาหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอาจท าการตรวจตาพร่องสีให้กับนิสิตตามวิธีการทดสอบ  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อประโยชน์ของนิสติ 

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

          1) ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

          2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว 

หรอืที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

       ไม่เป็นผู้มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรอือวัยวะสว่นหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย 

    2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตาคอื ตาบอดทั้งสองขา้ง และ/หรือตาบอดสี 

  2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 
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          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่  ตาบอดทั้งสองข้าง 

และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

 2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

             ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้ นรุนแรง อัน เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่ านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น 

ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์  

แหง่ประเทศไทย 

 2.7 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ

ผดิปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

    2.8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

            เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝกึให้การพยาบาลผูร้ับบริการ ผู้สมัครเข้าศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังตอ่ไปนี ้

            1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

            2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                2.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

            3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

            4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

                4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

       4.2) สายตาข้างด ีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

                4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

           5) หูหนวก หรือหูตึ ง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ 

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขีึน้ 
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                 6) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุ คลิกภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

        7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจรา่งกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 

 2.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร 

และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร) ปราศจากโรค และอาการที่ เป็นอุปสรรค 

ต่อการศกึษา ต่อไปนี้ 

  1) โรคร้ายแรงที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ได้แก่ 

               2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

               2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

               2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

              4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

     4.2) สายตาขา้งด ีต่ ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

              4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

  5) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุ คลิกภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการช่วยชวีิตผูป้่วยฉุกเฉิน 

6) ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ได้แก่ แขน ขา 

7) เป็นผู้ที่ประพฤติเสียหาย ต้องโทษจ าคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่า 

จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แก่ผู้ปฏิบัติการ 

          8) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์เห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการปฏิบัติงาน 
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 2.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น  

 2.11 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรอืเป็นใบ้ 

 2.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา  คอื  ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 2.13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 2.14 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้งหรอืตาบอดสี 

          2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทั้งสองขา้ง 

          3) ไม่มคีวามพิการในมือทั้งสองข้าง  

    2.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

    2.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา) 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง หรอืตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 

    2.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ  

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 
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GAT
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1 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประมง 02762252501 12 5 เกษตรศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 10 30

2 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร 02762252502 18 5 เกษตรศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 10 30

3 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาความปลอดภัย

ทางอาหาร

02762252503 9 5 เกษตรศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 10 30

4 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยกีารอาหาร

02762252504 18 5 เกษตรศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 10 30

5 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร 02762252505 24 5 เกษตรศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 10 30

6 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสัตวศาสตร และหลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ

สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ)

02762252506 10 5 เกษตรศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 10 30

7 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประมง และ

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ)

02762252507 10 5 เกษตรศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 10 30

8 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร 

และหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ)

02762252508 10 5 เกษตรศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 10 30

9 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกจิ

02762252509 18 6.1 บรหิารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร การบัญช ี

เศรษฐศาสตร

20 6 6 6 6 6 30 20

10 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

02762252510 18 2.2 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - เทคโนโลยสีารสนเทศ

20 6 6 6 6 6 10 20 20

11 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร

02762252511 18 2.2 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - เทคโนโลยสีารสนเทศ

20 6 6 6 6 6 10 20 20

12 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร

02762252512 18 2.2 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - เทคโนโลยสีารสนเทศ

20 6 6 6 6 6 10 20 20

13 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร

02762252513 18 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20%

(≥30)

14 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแวร

02762252514 18 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20

เกณฑการคัดเลือก (%)

GPA
O-NET PATจํานวนรับ กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

ตารางองคประกอบในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศกึษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

รอบที่ 4

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 447/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

15 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรกราฟกและมัลตมีิเดีย

02762252515 18 8 ศลิปกรรมศาสตร วจิติรศลิป

 ศิลปประยุกต ดุรยิางคศิลป 

นาฏศลิป ศลิปะการ

ออกแบบพัสตราภรณ ศลิปะ

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

20 6 6 6 6 6 10 40

16 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

02762252516 18 2.2 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - เทคโนโลยสีารสนเทศ

20 6 6 6 6 6 10 20 20

17 คณะนติศิาสตร หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 02762252517 120 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

18 คณะนติศิาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

และหลักสูตรบัญชบีัณฑติ)

02762252518 18 6.1 บรหิารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร การบัญช ี

เศรษฐศาสตร

20 6 6 6 6 6 30 20

19 คณะนติศิาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ)

02762252519 18 2.2 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - เทคโนโลยสีารสนเทศ

20 6 6 6 6 6 10 20 20

20 คณะนติศิาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

02762252520 18 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

GPA
O-NET PATกลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

จํานวนรับ

รอบที่ 4

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 448/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

21 คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 02762252521 30 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

22 คณะแพทยศาสตร หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑติ 02762252522 6 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

23 คณะแพทยศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย

02762252523 9 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

24 คณะแพทยศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาอนามัยชุมชน

02762252524 18 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

25 คณะแพทยศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอม

02762252525 18 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

26 คณะแพทยศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

02762252526 18 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

GPA
O-NET PATจํานวนรับ

รอบที่ 4

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 449/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

27 คณะแพทยศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการสงเสรมิสุขภาพ

02762252527 36 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

28 คณะแพทยศาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ)

02762252528 9 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

29 คณะแพทยศาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอม 

และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ)

02762252529 9 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

30 คณะแพทยศาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ)

02762252530 9 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

31 คณะแพทยศาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอม 

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ)

02762252531 9 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

32 คณะแพทยศาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

02762252532 9 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

GPA
O-NET PATกลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

จํานวนรับ

รอบที่ 4

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 450/742

กลับหน้าสารบัญ
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33 คณะแพทยศาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสงเสรมิสุขภาพ 

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ)

02762252533 6 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

34 คณะแพทยศาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม)

02762252534 10 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20

35 คณะเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการบรบิาลทางเภสัชกรรม

02762252535 20 1.3 วทิยาศาสตรสุขภาพ - 

เภสัชศาสตร

20 6 6 6 6 6 10 40

36 คณะเภสัชศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครื่องสําอาง

02762252536 12 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

37 คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 02762252537 60 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

38 คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนาสังคม 02762252538 45 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

GPA
O-NET PATจํานวนรับ

รอบที่ 4

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 451/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT
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39 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 02762252539 24 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

40 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม

02762252540 27 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

41 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

02762252541 36 6.1 บรหิารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร การบัญช ี

เศรษฐศาสตร

20 6 6 6 6 6 30 20

42 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ

02762252542 36 6.1 บรหิารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร การบัญช ี

เศรษฐศาสตร

20 6 6 6 6 6 30 20

43 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 02762252543 30 6.1 บรหิารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร การบัญช ี

เศรษฐศาสตร

20 6 6 6 6 6 30 20

44 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเท่ียว 02762252544 36 6.2.1 การทองเที่ยวและโรงแรม

 รูปแบบที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

45 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 02762252545 36 6.1 บรหิารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร การบัญช ี

เศรษฐศาสตร

20 6 6 6 6 6 30 20

46 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 02762252546 36 6.1 บรหิารธุรกิจ 

พาณชิยศาสตร การบัญช ี

เศรษฐศาสตร

20 6 6 6 6 6 30 20

47 คณะวทิยาศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร 02762252547 12 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

GPA
O-NET PAT

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

รอบที่ 4

จํานวนรับ กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 452/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

48 คณะวทิยาศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี 02762252548 18 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

49 คณะวทิยาศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา 02762252549 18 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

50 คณะวทิยาศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสกิส 02762252550 12 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

51 คณะวทิยาศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ

02762252551 12 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

52 คณะวทิยาศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกีฬา

02762252552 12 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

53 คณะวทิยาศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถติิ 02762252553 12 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

54 คณะวทิยาศาสตร การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา และ

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา)

02762252554 3 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

55 คณะวทิยาศาสตรการแพทย หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 02762252555 36 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

56 คณะวทิยาศาสตรการแพทย หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีเคมี 02762252556 24 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

GPA
O-NET PAT

รอบที่ 4

กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

จํานวนรับ
ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด

รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 453/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

57 คณะวทิยาศาสตรการแพทย หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาโภชนาการและการกําหนดอาหาร

02762252557 18 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

58 คณะวศิวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล

02762252558 18 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20

59 คณะวศิวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา 02762252559 18 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20

60 คณะวศิวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 02762252560 27 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20

61 คณะวศิวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

02762252561 18 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20

62 คณะศลิปศาสตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี 02762252562 21 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

63 คณะศลิปศาสตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุน 02762252563 18 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

64 คณะศลิปศาสตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 02762252564 12 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

GPA
O-NET PAT

รอบที่ 4

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก) กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

จํานวนรับ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 454/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

65 คณะศลิปศาสตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 02762252565 6 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

66 คณะศลิปศาสตร หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 02762252566 30 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

67 คณะศลิปศาสตร การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจีน และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

02762252567 15 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

68 คณะศลิปศาสตร การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

02762252568 6 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

20 6 6 6 6 6 50

GPA
O-NET PATจํานวนรับ กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

รอบที่ 4

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 455/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

69 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และศลิปกรรมศาสตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ

02762252569 18 8 ศลิปกรรมศาสตร วจิติรศลิป

 ศิลปประยุกต ดุรยิางคศิลป 

นาฏศลิป ศลิปะการ

ออกแบบพัสตราภรณ ศลิปะ

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

20 6 6 6 6 6 10 40

70 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และศลิปกรรมศาสตร

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสถาปตยกรรม

02762252570 12 4 สถาปตยกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 40

71 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และศลิปกรรมศาสตร

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสถาปตยกรรมภายใน

02762252571 9 4 สถาปตยกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 10 40%

(≥20)

72 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และศลิปกรรมศาสตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาศิลปะการแสดง

02762252572 9 8 ศลิปกรรมศาสตร วจิติรศลิป

 ศิลปประยุกต ดุรยิางคศิลป 

นาฏศลิป ศลิปะการ

ออกแบบพัสตราภรณ ศลิปะ

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

20 6 6 6 6 6 10 40

73 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และศลิปกรรมศาสตร

หลักสูตรดุรยิางคศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาดุรยิางศาสตรสากล

02762252573 12 8 ศลิปกรรมศาสตร วจิติรศลิป

 ศิลปประยุกต ดุรยิางคศิลป 

นาฏศลิป ศลิปะการ

ออกแบบพัสตราภรณ ศลิปะ

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

20 6 6 6 6 6 10 40

74 คณะสหเวชศาสตร หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑติ 02762252574 20 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30%

(≥25)

75 คณะสหเวชศาสตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคนคิการแพทย

02762252575 20 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30%

(≥25)

76 วทิยาลัยการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาคณติศาสตร)

02762252576 36 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30 ◊

GPA
O-NET PATกลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)
ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด

รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

รอบที่ 4

จํานวนรับ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 456/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

77 วทิยาลัยการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมี)

02762252577 18 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30 ◊

78 วทิยาลัยการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาชวีวทิยา)

02762252578 27 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30 ◊

79 วทิยาลัยการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร และเทคโนโลยกีารกีฬา)

02762252579 9 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30 ◊

80 วทิยาลัยการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสกิส)

02762252580 9 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30 ◊

81 วทิยาลัยการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย)

02762252581 54 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50 ◊

82 วทิยาลัยการศกึษา การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

02762252582 54 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50 ◊

83 วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม

02762252583 14 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

84 วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม

02762252584 12 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20

GPA
O-NET PATจํานวนรับ กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

รอบที่ 4

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 457/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

85 วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี และหลักสูตร

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

02762252585 3 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

86 วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยาและ

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร

สิ่งแวดลอม)

02762252586 3 2.1 วทิยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

87 วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจุลชวีวทิยา และ

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร

สิ่งแวดลอม)

02762252587 3 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชวีภาพ - วทิยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ

20 6 6 6 6 6 10 10 30

88 วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท 

(หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม และหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม)

02762252588 5 3 วศิวกรรมศาสตร 20 6 6 6 6 6 15 15 20

89 คณะแพทยศาสตร การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการแพทยแผนจนีบัณฑติ และหลักสูตรศลิปศา

สตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจีน)

02762252589 30 1.1 วทิยาศาสตรสุขภาพ - สัตว

แพทยศาสตร สหเวชศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร เทคนคิ

การแพทย พยาบาลศาสตร 

วทิยาศาสตรการกีฬา

20 6 6 6 6 6 20 30

90 วทิยาลัยการศกึษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา 

(หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนาสังคม)

02762252590 20 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50 ◊

GPA
O-NET PAT

เกณฑการคัดเลือก (%)

รอบที่ 4

จํานวนรับ กลุมสาระการเรียนรู (1-10)
ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด

รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 458/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76

91 คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ

นวัตกรรมสาธารณะ

02762252591 30 9.2.1 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, นเิทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศลิปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นติศิาสตร, สังคม

วทิยา, สังคมสงเคราะหศาสตร

 - พื้นฐานศลิปศาสตร รูปแบบ

ที่ 1

20 6 6 6 6 6 50

หมายเหตุ ◊  ตองสอบวัดความรูและความถนัดทางดานวชิาการและวชิาชพี ขัน้ต่ํา 30% แตไมนํามาประมวลผล

กลุมสาระการเรียนรู (1-10)

เกณฑการคัดเลือก (%)

GPA
O-NET PATจํานวนรับ

รอบที่ 4

ลําดับ คณะที่เปด สาขาวชิา/หลักสูตรที่เปด
รหัสคณะ/สาขา (11 

หลัก)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 459/742

กลับหน้าสารบัญ



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

62/1 ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000 

โทร. 086-4584365 , 043-602053 

รอบท่ี 4 Admission 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000101 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จํานวนรับ   11   คน 
รหัสสาขา 02800000102 สาขาวิชาพืชศาสตร์   จํานวนรับ   9   คน 
รหัสสาขา 02800000103 สาขาวิชาประมง จํานวนรับ   19  คน 
รหัสสาขา 02800000105 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จํานวนรับ   19  คน 
รหัสสาขา 02800000107 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร จํานวนรับ   20  คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
    ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ ์เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000104 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ   11   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภคชนาการ     
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 461/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000106 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จํานวนรับ  14   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 ฉบบั 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 462/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา 02800000108 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ   20   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรหรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 ฉบบั 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 463/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะบริหารศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000201 สาขาวิชาการจัดการ จํานวนรับ   7   คน 
รหัสสาขา 02800000202 สาขาวิชาการตลาด จํานวนรับ   13  คน 
รหัสสาขา 02800000203 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จํานวนรับ  11   คน 
รหัสสาขา 02800000206 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวนรับ  12   คน 
รหัสสาขา 02800000205 บัญชีบัณฑิต จํานวนรับ  10   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 464/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสสาขา 02800000403 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จํานวนรับ   21   คน 
รหัสสาขา 02800000404 สาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวนรับ   12   คน 
รหัสสาขา 02800000406 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จํานวนรับ   21   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 465/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000501 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร จํานวนรับ   14   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 466/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000502 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ   6   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 467/742

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 % ขึน้ไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 ฉบบั 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 468/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000505 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ

อัตโนมัติ 
จํานวนรับ   18   คน 

รหัสสาขา 02800000504 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวนรับ   16   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 469/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา 02800000506 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
อัตโนมัติ 

จํานวนรับ   13   คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ - 
คํานวณ หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก  
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน  
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 470/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา     
รหัสสาขา 02800000601 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวนรับ   6   คน 
รหัสสาขา 02800000602 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวนรับ   33  คน 
รหัสสาขา 02800000603 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ   17  คน 
รหัสสาขา 02800000604 สาขาวิชาภาษาไทย จํานวนรับ   5   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
มีคะแนน O-NET  =  50 % 
มีคะแนน GPAX   =  30 % 
มีคะแนน PAT 5   =  20 % 
สอบสัมภาษณ์  รวม 100 คะแนน      ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 471/742

กลับหน้าสารบัญ



 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา     
รหัสสาขา 02800000605 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวนรับ   18   คน 
รหัสสาขา 02800000606 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวนรับ   8   คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร    
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
มีคะแนน O-NET  =  50 % 
มีคะแนน GPAX   =  30 % 
มีคะแนน PAT 5   =  20 % 
สอบสัมภาษณ์  รวม 100 คะแนน      ต้องสอบผ่านได้คะแนน  70 % ขึ้นไป 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบสัมภาษณ  ์    
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น.  สถานที่  หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง)  
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 
ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา    
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : 086-4584365  043-602053  www.ksu.ac.th 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 472/742

กลับหน้าสารบัญ



ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์  

 

 

ทีต่ั้ง 

 54 ถ.กาํแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

 

คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว หรือกําลังศึกษาอยูชั้นปสุดทายในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และคาดวาจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 

2. อายุไมต่ํากวา 16 ป และไมเกิน 24 ปบริบูรณ (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 

3. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัครไมต่ํากวา 3.00 หรือเทียบเทา  

4. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง

วันสมัครแตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 หรือเทียบเทา 

5. มีคะแนนการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 

วัน – เวลา สอบสัมภาษณ 

 วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ 

 หองประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ  โรงพยาบาลจุฬาภรณ  

เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ 

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 (เฉพาะกรณีท่ีผูสมัครมีชื่อ และ/หรือ นามสกุล ไมตรงกับ

สําเนาวุฒิการศึกษา) 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

02-1054669 ตอ 8475 
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คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร 

2. เปนผูท่ีมีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไมต่ํากวา 2.75 

3.  เปนผูท่ีมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาไมต่ํากวารอยละ 20 

และคะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 25 คะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) ในสวนท่ี 1 

ความสามารถในการอาน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห/และการแกโจทยปญหา (แกทเชื่อมโยง) และสวนท่ี 

2 ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ท้ังสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 20 และ

คะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) ไมต่ํากวารอยละ 30 ของสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) 

วัน – เวลา สอบสัมภาษณ 

วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ 

ชั้น 9 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ 

1. ใบสมัคร 

2. รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

3. สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร จํานวน  2 ชุด พรอมท้ังฉบับจริง 

4. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร จํานวน  2 ชุด  และบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย (ตาม

คําสั่งศาล) อยางละ 1 ชุด พรอมท้ังฉบับจริง 

5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (ถามี) 

6. เอกสารแสดงผลการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (ถามี)  

7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีตราประทับของโรงเรียน จํานวน 1 ชุด 

8. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 ภาคการศึกษาท่ี 1) จํานวน 1 ชุด 

9. หลักฐานการชําระเงิน 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

02-1054669 ตอ 8220 
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คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) 2.75 ข้ึนไป 

3. มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ไมต่ํากวารอยละ 30 

4. เปนผูท่ีมีคะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) ไมต่ํากวารอยละ 30 และคะแนนผลการทดสอบ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) ไมต่ํากวารอยละ 25 

วัน – เวลา สอบสัมภาษณ 

วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 - 16.00 น. 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ 

หองประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ  โรงพยาบาลจุฬาภรณ  

เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ 

1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบท่ี 4 พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว ท่ีถาย

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 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบรูณ (ปพ.1) 

7.2 ใบประกาศนียบตัร (ปพ.2) 

8. สําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) และสําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) 

การเตรียมตัวในวันสอบ 

1. ผูเขาสอบจะตองแตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเทานั้น มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ 

2. ใหงดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มน้ําเปลาได) หลังเวลา 20.00 น. เพ่ือเตรียมตรวจเลือด 

3. เตรียมคาตรวจรางกาย ประมาณ 1,000 บาท 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

064-585-5267 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและสุขภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไมต่ํากวา 2.75 

2. ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษดวยขอสอบมาตรฐาน ไดแก TOEIC, TOEFL, IELTS, MU-

TEST, TU-GET หรือ CU-TEP ใหผูสมัครยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณา (ถามี) ท้ังนี้ผลคะแนนตองมีอายุไม

เกิน 2 ป นับจากวันท่ีทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ  

3. ผลการสอบ 7 วิชาสามัญ คือ วิชาเคมี วิชาฟสิกส วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และ วิชา

สังคมศึกษา แตละวิชาไมต่ําวารอยละ 20 และ คะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 25 

4. ผลการสอบ GAT รหัส 85 ไมต่ําวารอยละ 20 PAT รหัส 72 ไมต่ําวารอยละ 20 

วัน – เวลา สอบสัมภาษณ 

 วันจันทรท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น. 

สถานท่ีสอบสัมภาษณ 

หองประชุมใหญ ชั้น 4อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ 

1. ใบสมัคร 

2. แฟมสะสมผลงาน (portfolio)  

3. สําเนาทะเบียนบาน  

4. สําเนาบัตรประชาชน 

5. วุฒิการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.7 

6. หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 

7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามี)  

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 064-5855285 
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เลข

เรียงลําดับ
ชื่อคณะ สาขาวิชา

เกณฑขั้นตํ่า 

O-NET

คาน้ําหนัก

 GAT

เกณฑขั้น

ตํ่า GAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รหัสวิชา 

PAT

คาน้ําหนัก

 PAT

รวมคา

น้ําหนัก 

PAT

เกณฑขั้น

ตํ่า PAT

คุณสมบัติพิเศษตาม

ประกาศ
จํานวนรับ

คะแนนรวม

ตํ่าสุด ป 61

0001 คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข / วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ

- - - - - - - - - GPAX ≥ 3 และผลการ

เรียนสะสมเฉลี่ยวิชา

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ≥

 3.00

6 -

0002 คณะพยาบาลศาสตร / พยาบาลศาสตรบัณฑิต แตละวิชาไมต่ํา

กวา

รอยละ 20 และ

คะแนน

รวมทุกรายวิชาไม

ต่ํากวารอยละ 25

ไมต่ํากวา

รอยละ 20

72 ไมต่ํากวา

รอยละ 30

 -  - ไมต่ํากวา

รอยละ 30

ไมต่ํากวา

รอยละ 30

*หมายเหตุ 5

0003 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ / วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

30 % 20 30 % 2 30 30 25% 4 18,212.2000

0004 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ / วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ

สุขภาพ

- 20% 20% - - PAT2 20% 20% 20% ไมมี 10 -

องคประกอบ คาน้ําหนัก และเกณฑข้ันต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 รอบท่ี 4 (การรับแบบ Admissions)

*หมายเหตุ : 1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

2) เปนผูท่ีมีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไมต่ํากวา 2.75

3) เปนผูท่ีมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาไมต่ํากวารอยละ 20 และคะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 25 คะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) ในสวนท่ี 1 ความสามารถใน

การอาน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห/และการแกโจทยปญหา 

(แกทเช่ือมโยง) และสวนท่ี 2 ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ท้ังสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 20 และคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) ไมต่ํากวารอยละ 30 ของสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

 
1. ที่ต้ัง 
 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 0 2407 3888 ต่อ 2411-2417 
 Website:    www.bu.ac.th    
 Facebook:  www.facebook.com/bangkokuniversity 
 
2.  การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลยัเปิดสอนทั้งหลักสตูรภาษาไทย และหลักสตูรนานาชาต ิในระดับปรญิญาตรี จ านวน 48 โดยคณะ/สาขาวิชา 
ในระดับปรญิญาตรหีลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติที่สอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
มีดังนี้ 

คณะบัญชี   

 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (บช.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา  

คณะบริหารธุรกิจ   

 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) จ านวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจดัการ 
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  สาขาวิชาการตลาดดจิิทัล  
และสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน 

คณะนิเทศศาสตร์  

 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) จ านวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประชาสมัพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์  
สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์สาขาวิชาการสื่อสารตรา และสาขาวิชาการผลติสื่อนวัตกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการผลติอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 

 หลักสตูรศลิปบณัฑิต (ศล.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

คณะนิติศาสตร์  

 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (น.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว  

 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) จ านวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว และการจดัการนิทรรศการและการประชุม สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม  
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิสายการบิน การจัดการการโรงแรมและภตัตาคาร (หลักสตูรนานาชาติ)  
และสาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) 

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน   

 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ (ศ.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) จ านวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน และสาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) จ านวน 4 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 1 สาขาวิชา 

 หลักสตูรศลิปบณัฑิต (ศล.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา คือ การออกแบบภายใน   

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  

 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จ านวน 2 สาขาวิชา คือ  การเป็นเจ้าของธุรกิจ และการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะดิจิทัลมีเดียและศลิปะภาพยนตร์  

 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา คือ ภาพยนตร ์

 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.) จ านวน 1 สาขา คือ สื่อดิจิทัล 

วิทยาลัยนานาชาติ  

 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 

 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) จ านวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) จ านวน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสตูรนานาชาติ) 

 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.) จ านวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมลัตมิีเดีย (หลักสตูรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนานาชาติจนี  

 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา คือ ภาษาจีนธุรกิจ 
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3. จ านวนที่รับ และองค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Admissions) 

คณะที่เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด จ านวนรับ 
องค์ประกอบและค่าร้อยละใน

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 
(Admissions)  

คณะบญัชี ไม่ระบุสาขาวิชา/หลักสูตร 10 1. GPAX 20%  
2. O-NET 30%  
3. GAT 30%  
4. PAT 1 20% 

คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                  20 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน                  15 

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน                  15 

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล                  15 

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและ 
การบริหารกิจการ 

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ                  10 

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)                 10 

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ไม่ระบุสาขาวิชา/หลักสูตร 10 

คณะนิเทศศาสตร ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                10 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)               

25 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาวารสารศาสตร์  
พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)               

25 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการโฆษณา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์                10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาการโฆษณา  
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1)               

25 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน ์ 
พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                

15 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน ์
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)               

25 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาศิลปะการแสดง                  10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 10%  
4. PAT 6  40% 
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คณะที่เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด จ านวนรับ 
องค์ประกอบและค่าร้อยละใน

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 
(Admissions)  

สาขาวิชาการสื่อสารตรา พ้ืนฐานวทิยาศาสตร์                 10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาการสื่อสารตรา  
พื้นฐานศิลปศาสตร ์(รูปแบบที่ 1)               

25 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)  
พื้นฐานวิทยาศาสตร ์               

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)  
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1)              

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการผลิตอเีว้นท์ และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม พื้นฐานวิทยาศาสตร ์               

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาการผลิตอเีว้นท์ และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม พื้นฐานศลิปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)              

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการผลิตอเีว้นท์ และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม พื้นฐานศลิปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) 
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส             

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 7.1  30% 

คณะนติิศาสตร ์ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                 15 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1)                30 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

คณะมนุษยศาสตร์และ 
การจัดการการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                15 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1)               

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที ่1)               10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  
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คณะที่เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด จ านวนรับ 
องค์ประกอบและค่าร้อยละใน

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 
(Admissions)  

สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว นิทรรศการและ
การประชุม (รูปแบบที่ 1)               

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว นิทรรศการและ
การประชุม (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส              

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 40%  
4. PAT 7.1  10% 

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม (รูปแบบท่ี 1)                10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรม (รูปแบบท่ี 2)  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส               

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 40%  
4. PAT 7.1  10% 

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิสายการบิน (รูปแบบท่ี 1)                10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการจดัการธุรกจิสายการบิน (รูปแบบท่ี 2)  
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส               

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 7.1  20% 

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและภตัตาคาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 1)               

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและภตัตาคาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส              

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 40%  
4. PAT 7.1  10% 

สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) (รูปแบบที่ 1)           

15 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส              

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 40%  
4. PAT 7.1  10% 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
นวัตกรรม 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์                 10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 10%  
4. PAT 1  20% 5. PAT 2  20% 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ                  10 

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ                  10 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์                 10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 10%  
4. PAT 6 40% 
 
 
 

สาขาวิชาทัศนศิลป ์                 10 

สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน                  10 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์                 10 
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คณะที่เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด จ านวนรับ 
องค์ประกอบและค่าร้อยละใน

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 
(Admissions)  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์                 10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 15%  
4. PAT 2 15% 5. PAT 3 20% 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                  10 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์                 10 

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์                  10 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 5 ปี)               15 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 10%  
4. PAT 4 40% 

หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน                 10 

คณะดิจิทัลมเีดียและ 
ศิลปภาพยนตร ์

สาขาวิชาภาพยนตร ์พื้นฐานวิทยาศาสตร ์                10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาภาพยนตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1)               20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาสื่อดิจิทลั พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์                10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาสื่อดิจิทลั พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที ่1)               20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

วิทยาลัยนานาชาต ิ สาขาวิชาการตลาด (หลักสตูรนานาชาติ)                 10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1 20% 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
พื้นฐานวิทยาศาสตร ์               

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1)              

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ)  
พื้นฐานวิทยาศาสตร ์               

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 1  20% 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ)  
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 1)              

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  

สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  รูปแบบที่ 1               

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 50%  
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คณะที่เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด จ านวนรับ 
องค์ประกอบและค่าร้อยละใน

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 
(Admissions)  

สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสตูร
นานาชาติ)  
(รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส              

20 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 40%  
4. PAT 7.1  10% 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย 
(หลักสูตรนานาชาติ)                 

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 10%  
4. PAT 1  20% 5. PAT 2  20% 

วิทยาลัยนานาชาตจิีน สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ พื้นฐานศลิปศาสตร์  
(รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน              

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 7.4  20% 

สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ  
(ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ) พื้นฐานศิลปศาสตร์ 
(รูปแบบท่ี 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน              

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 7.4  20% 

สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)  
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2)  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน              

10 1. GPAX 20% 2. O-NET 30% 
3. GAT 30%  
4. PAT 7.4  20% 

 
4. คุณสมบัติทั่วไปทุกหลักสูตร 
 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญั (ม.6) หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ ส าเร็จ
การศึกษาช้ันประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 
 2. ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตร ีหรือส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีแล้วและต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี
มหาวิทยาลยัเปิดสอน  
 3. สถาบันการศึกษาของผูส้มัคร จะต้องไดร้ับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
 5. ไม่เป็นผูม้ีความประพฤตเิสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ 
 
5. คุณสมบัติเฉพาะ (ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ)   

 ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

 

 

ทีตัง 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม กทม. 

2401/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  

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 

 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  

79 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000  

Tel:  0 3814 6123 ต่อ 3112-6  Fax:  0 3814 6011www.east.spu.ac.th  e-mail:  spuc@east.spu.ac.th 

 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น  

182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจนัทร์ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น  40000  

Tel:  0 4322 4111-8   Fax:  0 4322 4119    Mobile: 092 5374411  

www.khonkaen.spu.ac.th    e-mail : admissionskk@spu.ac.th 

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตาํกวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกาํลงัศึกษาอยูปี่สุดทา้ยของการศึกษา 

2. ไมเ่ป็นผูวิ้กลจริต ไมเ่ป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง โรคทีสังคมรังเกียจ หรือโรคทีเป็นอปุสรรคตอ่การศึกษา 

3. ไมเ่ป็นผูที้มีความประพฤติเสือมเสีย หรือถูกไล่ออกเนืองจากถกูลงโทษทางวินยัจากสถาบนัการศึกษาใดมากอ่น 

4. มีภมิูลาํเนาทีพกัอยูเ่ป็นหลกัแหลง่ ซึงมหาวิทยาลยัสามารถติดตอ่ได ้

เงือนไขต่างๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัศรีปทุม  

1. หากผูส้มคัรขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หนึง หรือพบวา่ขอ้มูลไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลยัจะตดัสิทธิในการสมคัร โดยไม่มี

เงือนไขใดๆ ทงัสิ น 

2. หากผูส้มคัรคนใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามทีระบุไว ้จะถือว่าการสมคัรครังนีเป็นโมฆะ 

3. หากผูท้ีมารายงานตวัเขา้ศกึษาคนใดไมส่ําเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชนัสูง(ปวส.) หรือเทียบเทา่มหาวิทยาลยัถือวา่การรายงานตวัเขา้ศึกษาในครังนีเป็นโมฆะ 

4. มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิ น 
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เลข

เรียงลําดับ
ชื่อคณะ/สาขา

เกณฑ์ขั้น

ตํ่า

O-NET

ค่านํ้าหนัก

GAT

เกณฑ์ขั้น

ตํ่า

GAT

รหัสวิชา

PAT

ค่านํ้าหนัก

PAT

รหัสวิชา

PAT

ค่านํ้าหนัก

PAT

รวมค่านํ้าหนัก

PAT

เกณฑ์ขั้นตํ่า

PAT

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จํานวนรับ

0001 Sripatum International College (กทม.) Airline Business    - - 50 - - - - - - 45

0002 Sripatum International College (กทม.) International Hospitality Management - - 30 71 - - - - - - 30

0003 Sripatum International College (กทม.) Business Management  - - 30 71 - - - - - - 30

0004 คณะดิจิทลัมีเดีย (กทม.) สาขาวชิาดิจิทลัอาร์ตส์  - - 10 76 - - - - - - 30

0005 คณะดิจิทลัมีเดีย (กทม.) สาขาวชิาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม    - - 10 76 - - - - - - 30

0006 คณะดิจิทลัมีเดีย (กทม.) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์แอนิเมชนัและวชิวลเอฟเฟกต ์   - - 10 76 - - - - - - 30

0007 คณะดิจิทลัมีเดีย (กทม.) สาขาวชิาการออกแบบกราฟิก     - - 10 76 - - - - - - 30

0008 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (กทม.) สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์   - - 15 72 - 73 - - - - 30

0009 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (กทม.) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     - - 10 71 - 72 - - - - 30

0010 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     - - 30 71 - - - - - - 30

0011 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ     - - 30 71 - - - - - - 30

0012 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     - - 10 71 - 72 - - - - 30

0013 คณะนิติศาสตร์(กทม.) หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต - - 50 - - - - - - - 60

0014 คณะนิติศาสตร์(วทิยาเขตขอนแก่น) หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต - - 50 - - - - - - - 30

0015 คณะนิติศาสตร์(วทิยาเขตชลบุรี) หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต - - 50 - - - - - - - 30

0016 คณะนิเทศศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาสาขาวชิาดิจิทลัทีวแีละสื่อออนไลน์   - - 50 - - - - - - - 60

0017 คณะนิเทศศาสตร์(วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาสาขาวชิาดิจิทลัทีวแีละสื่อออนไลน์  - - 50 - - - - - - - 30

0018 คณะนิเทศศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาสื่อสารการแสดง    - - 50 - - - - - - - 30

0019 คณะนิเทศศาสตร์(วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาสื่อสารการแสดง    - - 50 - - - - - - - 30

0020 คณะนิเทศศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั    - - 50 - - - - - - - 30

0021 คณะนิเทศศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาการออกแบบสื่อสารออนไลน์     - - 50 - - - - - - - 30

0022 คณะนิเทศศาสตร์(วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาออกแบบสื่อสาร - - 50 - - - - - - - 45

0023 คณะบริหารธุรกิจ (กทม.) สาขาวชิาการบริหารและการจดัการสมยัใหม่        - - 30 - - - - - - - 30

0024 คณะบริหารธุรกิจ (วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาการบริหารและการจดัการสมยัใหม่       - - 30 - - - - - - - 45

0025 คณะบริหารธุรกิจ (วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาการบริหารและการจดัการสมยัใหม่    - - 30 - - - - - - - 30

0026 คณะบริหารธุรกิจ (กทม.) สาขาวชิาการตลาดดิจิทลั - - 30 - - - - - - - 30

0027 คณะบริหารธุรกิจ (วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาการตลาดดิจิทลั   - - 30 - - - - - - - 45

0028 คณะบริหารธุรกิจ (กทม.) สาขาวชิาบริหารธุรกิจ      - - 30 - - - - - - - 30

0029 คณะบริหารธุรกิจ (กทม.) สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ     - - 30 - - - - - - - 30

องค์ประกอบ ค่านํ้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นตํ่าในการรับสมัครคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)
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0030 คณะบริหารธุรกิจ (กทม.) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดิจิทลั   - - 30 - - - - - - - 30

0031 คณะบริหารธุรกิจ (กทม.) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน   - - 30 - - - - - - - 30

0032 คณะบริหารธุรกิจ (วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน     - - 30 - - - - - - - 45

0033 คณะบญัชี (กทม.) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต - - 30 71 - - - - - - 45

0034 คณะบญัชี (วทิยาเขตขอนแก่น) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต - - 30 71 - - - - - - 45

0035 คณะบญัชี (วทิยาเขตชลบุรี) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต - - 30 71 - - - - - - 30

0036 คณะวศิวกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า     - - 15 72 - 73 - - - - 45

0037 คณะวศิวกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล   - - 15 72 - 73 - - - - 30

0038 คณะวศิวกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา    - - 15 72 - 73 - - - - 30

0039 คณะวศิวกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  - - 15 72 - 73 - - - - 30

0040 คณะวศิวกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนตส์มยัใหม่    - - 15 72 - 73 - - - - 30

0041 คณะวศิวกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาวศิวกรรมระบบราง - - 15 72 - 73 - - - - 30

0042 คณะศิลปศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ - - 50 - - - - - - - 45

0043 คณะศิลปศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่นเพือ่การสื่อสารธุรกิจ    - - 50 - - - - - - - 45

0044 คณะศิลปศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ - - 50 - - - - - - - 45

0045 คณะศิลปศาสตร์(วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ   - - 50 - - - - - - - 30

0046 คณะศิลปศาสตร์(วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ        - - 50 - - - - - - - 30

0047 คณะศิลปศาสตร์(วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ           - - 50 - - - - - - - 30

0048 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาสถาปัตยกรรม - - 10 74 - - - - - - 30

0049 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาการออกแบบภายใน     - - 10 76 - - - - - - 30

0050 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(กทม.) สาขาวชิาการสื่อสารสถาปัตยกรรม  - - 10 76 - - - - - - 30

0051 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ (กทม.) สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและไมซ์   - - 50 - - - - - - 45

0052 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ (กทม.) สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวและไมซ์        - - 50 - - - - - - 45

0053 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ (วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวและไมซ์        - - 50 - - - - - - 30

0054 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ (กทม.) สาขาวชิาธุรกิจการบิน          - - 50 - - - - - - 45

0055 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ (กทม.) สาขาวชิาการจดัการบริการธุรกิจเรือสาํราญ    - - 50 - - - - - - 45

0056 วทิยาลยัการบินและคมนาคม (กทม.) สาขาวชิาการจดัการความปลอดภยัทางการบิน  - - 10 71 - 72 - - - - 30

0057 วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (กทม.) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   - - 30 71 - - - - - - 60

0058 วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - 30 71 - - - - - - 30

0059 คณะโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (วทิยาเขตชลบุรี) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   - - 30 71 - - - - - - 45
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0060 คณะสหวทิยการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม (กทม.) สาขาวชิาสหวทิยาการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม - - 30 71 - - - - - - 50

0061 คณะบริหารธุรกิจ (วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาการตลาดดิจิทลั - - 30 - - - - - - 30

0062 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ (วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและไมซ์ - - 50 - - - - - - 30

0063 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (วทิยาเขตขอนแก่น)    สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร - - 10 71 - 72 - - - - 30

0064 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (วทิยาเขตขอนแก่น) สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  - - 10 71 - 72 - - - - 30
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ทีตัง 

 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทร. 02-697-6000 , 02-697-6766 – 67 www.utcc.ac.th 

 

คุณสมบัติทัวไปทุกหลักสูตร 

1. สําเร็จการศกึษาชนัมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั (ม.6) หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเท่า หรือ สําเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงู (ปวส.) หรือ 

2. กําลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี หรือสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีแล้วและต้องการศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรีสาขาอืนๆ ทีมหาวิทยาลยัเปิดสอน 

3. สถาบนัการศกึษาของผู้สมคัรจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศกึษาธิการ 

4. เป็นผู้ทีไมม่ีโรคติดตอ่ร้ายแรงหรือขดัขวางตอ่การศกึษา 

5. ไมเ่ป็นผู้ทีมคีวามประพฤตเิสือมเสียอย่างร้ายแรง 

 

คุณสมบัตเิฉพาะ 

 ไมม่ ี

 

 

 

 

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
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มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด  
 

 

ทีต่ั้ง 
วทิยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ: 16 ถนนมอเตอร์เวย ์(กม.2) ประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250 โทรศพัท ์02-769-4000 
วทิยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี: 1458 ถนนเพชรเกษม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 โทรศพัท ์02-769-4000 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับทุกคณะมีดังนี ้

1.  ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2.  ผา่นการสอบสมัภาษณ์วดัระดบัพ้ืนฐานภาษาองักฤษกบัทางมหาวทิยาลยัฯ 
3. ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ  
   การปฏิบติังาน 
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03 85 71

05804119001 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119002 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119003 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี)

50 30 30 20

05804119004 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี)

50 30 30 20

05804119005 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119006 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119007 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119008 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119009 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119010 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119011 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119012 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการจดัการธุรกิจการบิน 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี)

50 30 30 20

05804119013 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมนานาชาติ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804119014 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมนานาชาติ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804119015 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมนานาชาติ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี)

50 30 50

05804119016 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมนานาชาติ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี)

50 30 50

05804119017 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119018 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119019 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119020 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119021 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร  
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

รหัสคณะ/สาขา

(11 หลัก)
คณะที่เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

องคป์ระกอบ คา่น ้าหนักรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขัน้ต า่ในการรับสมัครคัดเลอืกนักเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยนานาชาตแิสตมฟอรด์ 

ระดับปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 รอบที ่4

จ านวนรับ
O-NET GAT PAT
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(11 หลัก)
คณะที่เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด จ านวนรับ

O-NET GAT PAT

05804119022 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119023 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119024 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119025 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119026 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119027 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119028 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119029 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจดัการอีเวน้ท ์
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119030 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจดัการอีเวน้ท ์
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119031 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจดัการอีเวน้ท ์
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119032 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจดัการอีเวน้ท ์
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119033 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119034 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119035 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119036 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119037 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการจดัการทัว่ไป 
(การเรียนการสอนแบบภาษาไทย)  (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี)

50 30 30 20

05804119038 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119039 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20
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05804119040 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119041 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119042 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119043 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804119044 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 30 20

05804219001 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219002 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219003 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219004 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219005 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219006 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219007 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสร้างสรรค ์
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219008 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสร้างสรรค ์
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219009 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสร้างสรรค ์
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี +
 วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219010 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219011 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตพระรามเกา้-กรุงเทพ)

50 30 50

05804219012 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
(การเรียนการสอนแบบนานาชาติ) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี)

50 30 50

05804219013 คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ
(การเรียนการสอนแบบสองภาษา) (วิทยาเขตหวัหิน-เพชรบุรี)

50 30 50
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มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น  
 

     ทีต่ั้ง 

เลขท่ี 1110/5   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์086-
909-1727 โทรสาร 02-938-6957       http:// www.sju.ac.th  

 

     คุณสมบัติเฉพาะ  
     วทิยาลยัศิลปวทิยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  (หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต) 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยมีช่ือเสียงเสียหาย และไม่เคยตอ้งโทษคดีอาญา ยกเวน้กรณีประมาท 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภยัร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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องค์ประกอบ ค่าน ้าหนักร้อยละและเกณฑ์คะแนนขั้นต ่า ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions) 

 

ช่ือคณะ/สาขา รหัสคณะ/สาขา 
เกณฑ์ขั้นต ่า 

ONET 
ค่าน า้หนัก 

GAT 
เกณฑ์ขั้นต ่า 

GAT 
รหัสวชิา 

PAT 
ค่าน า้หนัก 

PAT 
รหัสวชิา 

PAT 
ค่าน า้หนัก 

PAT 
รวมค่าน า้หนัก 

PAT 
เกณฑ์ขั้นต ่า 

PAT 

คุณสมบัติ
พเิศษตาม
ประกาศ 

จ านวนรับ 

บริหารธุรกจิบัณฑิต 06061058101 - 30 - 71 20 - - 20 - - 50 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
 

 

ที่ตั้ง 
 เลขที่ 140 ถนนเช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์อัตโนมัต ิ0-2988-3655,            
0-2988-3666 ส านักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ ต่อ 1105-1107 โทรสาร 0-2988-4031 Website : www.mut.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. ผู้ทีผ่่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ ์โดยตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือ
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพฯ ดังต่อไปนี ้

2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต ( psychotic disorders)
โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline 
personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น  ๆอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพฯ 

2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพฯ 

2.ต้องส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
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มหาวทิยาลยัรังสิต  
1.  ทีต่ั้ง  
 มหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งอยูเ่ลขท่ี 52/347 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
12000  โทรศพัท ์ 02-7915500-5510 https://www.rsu.ac.th  
 

2.  การจัดการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต  เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี ในคณะ/ประเภทวชิา ดงัต่อไปน้ี 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (พ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 6 ปี โดยศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ปรีคลินิก) 3 ปีแรกที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และศึกษาต่อดา้นคลินิกอีก 3 ปี  
ท่ีโรงพยาบาลราชวถีิ  โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลเลิดสิน 
วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  เปิดสอนหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (ท.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 6 ปี 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์  เปิดสอนหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรม       
อุตสาหการ ใชเ้วลาศึกษาปกติ 6 ปี 

คณะพยาบาลศาสตร์  เปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พย.บ.)  
คณะเทคนิคการแพทย์  เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 
คณะรังสีเทคนิค  เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิารังสีเทคนิค 
คณะกายภาพบ าบัดและเวชศาสตร์การกฬีา เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิากายภาพบ าบดั  
คณะวทิยาศาสตร์  
 เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์สาขาวชิาเคมีประยกุต ์

วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก   
 เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาเภสชักรรมแผนตะวนัออก  
 เปิดสอนหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (พท.บ.) 
  เปิดสอนหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (พจ.บ.) (ใชเ้วลาศึกษาปกติ 6 ปี) 

คณะทศันมาตรศาสตร์  เปิดสอนหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (ทศ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 6 ปี  
วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย์ 
 เปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์  

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม  
ยานยนต ์สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
  เปิดสอนหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.) สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง 

สถาบันการบิน  เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ 
คณะเทคโนโลยอีาหาร  เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
                    เปิดสอนหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.) สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  
คณะนวตักรรมเกษตร  เปิดสอนหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชานวตักรรมเกษตร 
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วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน   
 เปิดสอนหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์

วิทยาลัยการออกแบบ  เปิดสอนหลกัสูตรศิลปบณัฑิต (ศล.บ.) สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือ   
ทศันภาพ  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์  
คณะดิจิทลัอาร์ต เปิดสอนหลกัสูตรศิลปบณัฑิต (ศล.บ.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เปิดสอนหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ  5  ปี   
คณะบัญชี  เปิดสอนหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.)  
คณะบริหารธุรกจิ  เปิดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก สาขาวิชา
การจดัการ สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซบัพลายเชน  
คณะศิลปศาสตร์  เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาวทิยาการอิสลามศึกษาและอาหรับศึกษา 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม  
สาขาวิชาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั   สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือ
สร้างสรรค์  สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั  สาขาวิชาส่ือสารการแสดง สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั   สาขาวิชามลัติมีเดีย 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 
วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ   
 เปิดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน  
  เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและภตัตาคาร  
 เปิดสอนหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.) สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร 

สถาบันเศรษฐศาสตร์  เปิดสอนหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.)  

คณะนิติศาสตร์  เปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  
วทิยาลยัดนตรี  เปิดสอนหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (ด.บ.) แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง แขนงวชิาการแสดงดนตรี แขนงวชิาดนตรี
แจ๊สศึกษา แขนงวชิาการแสดงขบัร้อง  
  เปิดสอนหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) แขนงวิชาการผลิตดนตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี 
แขนงวชิาอุตสาหกรรมดนตรี 

วทิยาลยันวตักรรมสังคม  เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

สถาบันการเมืองศึกษา เปิดสอนหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (ร.บ.)  
International College 
  Bachelor of Business Administration (B.B.A.) International Business, Hospitality Industry 
  Bachelor of Arts (B.A.) International Political Economy and Development 
  Bachelor of Science (B.Sc.) Information and Communication Technology 
  Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts) 

International Chinese College  Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 
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3. อตัราค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดอตัราค่าธรรมเนียมของมหาวทิยาลยัรังสิต ศึกษาเพ่ิมเติมท่ี เวบ็ไซต ์ http://www.cuas.or.th 
 

4. การรายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย นักศึกษาท่ีสอบผ่านข้อเขียนจะต้องมารายงานตัว 

และสอบสมัภาษณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตก าหนด (ดูรายละเอียด https://www.rsu.ac.th)   
 

5. คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกใหอ้อกจากสถาบนัการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางวนิยั 
2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือโรคส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชีพ  
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06803030101 คณะพยาบาลศาสตร ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ - 20 - 72 30 - - 30 - 50

06808080101 คณะเทคนิคการแพทย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - 20 - 72 30 - - 30 - 50

06840400101 คณะรงัสีเทคนิค  สาขาวิชารงัสีเทคนิค - 20 - 72 30 - - 30 - 10

06807070101 คณะกายภาพบ าบดัและเวชศาสตรก์ารกฬีา สาขาวิชากายภาพบ าบดั - 20 - 72 30 - - 30 - 120

06819190101 วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 20 - 72 30 - - 30 - 40

06819190201 วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย - 20 - 72 30 - - 30 - 40

06819190301 วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจนี - 20 - 72 30 - - 30 - 40

06813130101 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาศาสตรชี์วการแพทย์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 30

06813130301 คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีประยกุต ์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 30

06825250101 คณะทศันมาตรศาสตร ์สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร ์ - 20 - 72 30 - - 30 - 50

06837370101 คณะเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - 10 - 71 10 72 30 40 - 20

06837370201 คณะเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาธุรกจิอตุสาหกรรมอาหาร - 50 - - - - - - - 50

06836360101 คณะนวตักรรมเกษตร สาขาวิชานวตักรรมเกษตร - 10 - 71 10 72 30 40 - 50

06814140101 วิทยาลยันวตักรรมดิจทิลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์ - 10 - 71 20 72 20 40 - 50

06814140201 วิทยาลยันวตักรรมดิจทิลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40 - 50

06814140401 วิทยาลยันวตักรรมดิจทิลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพวิเตอรเ์กมมลัตมีิเดีย - 10 - 71 20 72 20 40 - 50

06814140801 วิทยาลยันวตักรรมดิจทิลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทนุ - 10 - 71 20 72 20 40 - 50

06814141001 วิทยาลยันวตักรรมดิจทิลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสรา้งสรรค ์ - 10 - 71 20 72 20 40 - 50

06841410101 วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811110201 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811110101 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811112201 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811110701 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811110301 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811110501 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811110401 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811110601 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811113401 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06811115501 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการซ่อมบ ารุงอากาศยาน - 15 - 72 15 73 20 35 - 50

06826260101 สถาบนัการบนิ สาขาวิชานักบนิพาณิชย์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 30

06810100101 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 10 - 74 40 - - 40 - 60

06806060401 วิทยาลยัการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะภาพถา่ยและสื่อทศันภาพ - 10 - 76 40 - - 40 - 40

06806060501 วิทยาลยัการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบภายใน - 10 - 76 40 - - 40 - 40

องคป์ระกอบ คา่น ้าหนักรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขัน้ต า่ในการรบัสมคัรคดัเลือกนักเรยีนเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัรงัสิต ระดบัปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรบัแบบ Admissions)
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06806060601 วิทยาลยัการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ - 10 - 76 40 - - 40 - 40

06806060701 วิทยาลยัการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 10 - 76 40 - - 40 - 40

06806061101 วิทยาลยัการออกแบบ สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ - 10 - 76 40 - - 40 - 40

06834340201 คณะดิจทิลัอารต์ สาขาวิชาคอมพวิเตอรอ์ารต์ - 10 - 76 40 - - 40 - 20

06834340101 คณะดิจทิลัอารต์ สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค - 20 - 76 40 - - 40 - 20

06822220101 คณะบญัชี  สาขาวิชาบญัชี - 30 - 71 20 - - 20 - 60

06802020601 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการตลาดดิจทิลัและนวตักรรมการคา้ปลีก - 30 - 71 20 - - 20 - 80

06802020201 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการ - 30 - 71 20 - - 20 - 80

06802020401 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาธุรกจิดิจทิลั - 30 - 71 20 - - 20 - 80

06802020501 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการเงนิและการลงทนุ - 30 - 71 20 - - 20 - 80

06802023001 คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน - 30 - 71 20 - - 20 - 80

06816160201 วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร - 50 - - - - - - - 50

06816160401 วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร - 50 - - - - - - - 50

06816160501 วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดา้นการบนิ - 30 - 71 20 - - 20 - 50

06816161001 วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบรกิาร สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร - 50 - - - - - - - 50

06817170301 คณะนิตศิาสตร ์ สาขาวิชานิตศิาสตร ์ - 50 - - - - - - - 80

06804040101 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชาวิทยแุละโทรทศัน์มลัตแิพลตฟอรม์ - 50 - - - - - - - 100

06804040801 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชาคอนเทนตแ์ละสื่อดิจทิลั - 50 - - - - - - - 100

06804040301 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสารองคก์ร - 50 - - - - - - - 60

06804040501 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและสื่อสรา้งสรรค ์ - 50 - - - - - - - 100

06804040901 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการแสดง - 50 - - - - - - - 60

06804040601 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการภาพยนตรดิ์จทิลั - 50 - - - - - - - 60

06804041301 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์ - 50 - - - - - - - 50

06804041001 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชาสื่อสารการตลาด - 50 - - - - - - - 60

06804041101 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชามลัตมีิเดีย - 50 - - - - - - - 60

06804041201 วิทยาลยันิเทศศาสตร ์สาขาวิชานิเทศศาสตรก์ารกฬีา - 50 - - - - - - - 60

06801010501 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจนี - 50 - - - - - - - 40

06801010201 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น - 50 - - - - - - - 40

06801010301 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - 50 - - - - - - - 40

06801010401 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 50 - - - - - - - 40

06801010601 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาฝร ัง่เศส - 50 - - - - - - - 40

06801010701 คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการอสิลามและอาหรบัศึกษา - 50 - - - - - - - 40

06818180101 สถาบนัเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - 30

06820200101 วิทยาลยัดนตร ีสาขาวิชาดรุยิางคศาสตร ์ - 10 - 76 40 - - 40 - 30

06820200201 วิทยาลยัดนตร ีสาขาวิชาการผลิตดนตรี - 10 - 76 40 - - 40 - 30เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 501/742
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คะแนนรวม

ต า่สุด ปี 61

06821210201 วิทยาลยันวตักรรมสงัคม สาขาวิชาผูน้ าทางสงัคม ธุรกจิ และการเมือง - 50 - - - - - - - 50

06835350101 สถาบนัการเมืองศึกษา สาขาวิชารฐัศาสตร ์ - 50 - - - - - - - 50

06839390101 คณะอาชญาวิทยาและการบรหิารงานยตุธิรรม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิตวิิทยาศาสตร ์ - 30 - 71 20 - - 20 - 30

06815151501 International College, International Business - 30 - 71 20 - - 20 - 50

06830151801 International College, International Political Economy and Development - 50 - - - - - - - 40

06814151601 International College, Information and Communication Technology - 10 - 71 20 72 20 40 - 40

06816152101 International College, Hospitality Industry - 50 - - - - - - - 30

06804151701 International College, Communication Arts - 50 - - - - - - - 50

06832320501 International Chinese College, Business Administration - 30 - 71 20 - - 20 - 30
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
1. ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เปิดสอน 2 แห่ง คือ 
1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต้ังอยู่เลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน (บางนา–ตราด) กม.ที่18 อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ10540  โทรศัพท์  0–2312–6300 ต่อ 1711–1718 โทรสาร  0–2312–6412  
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://www.hcu.ac.th  เว็บไซต์แผนกรับนักศึกษา : http://admission.hcu.ac.th   
E-mail : admission@hcu.ac.th   

2. วิทยาเขตยศเส  เลขที่ 121 ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์  
0 - 2621–7070–74  โทรสาร  0–2621–7075                                                                
2. การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน  13  คณะ  30  สาขาวิชา  ดังนี้ 
คณะพยาบาลศาสตร์  เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  เปิดสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต   
คณะศิลปศาสตร์  เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะบริหารธุรกิจ   

- เปิดสอนในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาธุรกิจจีน 
และหลักสูตรนานาชาติ (B.B.A.) 

- เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเภสัชศาสตร์  เปิดสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี) 
คณะเทคนิคการแพทย์  เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะกายภาพบ าบัด  เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม   

- เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คือ  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
-  เปดิสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- เปิดสอนในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  คือ  สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ 

คณะการแพทย์แผนจีน  เปิดสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี) 
คณะนิติศาสตร์  เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะนิเทศศาสตร์    
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  และ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 503/742

กลับหน้าสารบัญ

http://www.hcu.ac.th/


3. คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบ าบัด   
คณะการแพทย์แผนจีน  และคณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.  หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ส าหรับผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ศึกษาวิชาเรียน ดังนี้ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์
ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

4. อัตราค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (รวมค่าบ ารุงการศึกษา และค่าห้องปฏิบัติการ) 

คณะสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1  ตลอดหลักสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร์  54,800 497,700 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 43,000 323,950 
คณะศิลปศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ 43,820 291,330 
การท่องเที่ยว 42,620 302,230 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจนี (นานาชาติ) 58,820 316,430 
การโรงแรม 42,620 312,230 
คณะบริหารธุรกิจ   
การบัญชี 42,060 280,490 
การตลาด 40,760 279,490 
หลักสูตรนานาชาติ 60,200 323,950 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 39,660 288,090 
ธุรกิจจีน 41,860 278,440 
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 38,360 280,190 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ 39,560 277,390 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 51,260 339,690 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 47,910 354,090 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 50,760 373,090 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 53,860 369,590 
คณะเภสัชศาสตร์ 68,800 1,269,000 
คณะเทคนิคการแพทย์  58,400 538,500 
คณะกายภาพบ าบัด 61,000 

, 
500 

508,200 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม   
การจัดการโรงพยาบาล 43,600 339,450 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 45,600 390,950 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50,900 398,150 
สาธารณสุขชุมชน 44,800 360,650 
การบริการทางการแพทย์ 49,600 301,850 
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คณะสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1  ตลอดหลักสูตร 
คณะการแพทย์แผนจีน 65,800 998,250 
คณะนิติศาสตร์ 40,800 256,150 
คณะนิเทศศาสตร์ 46,500 324,050 
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน   
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 46,600 282,250 
ภาษาจีนธุรกิจ 53,200 282,250 

หมายเหตุ  1. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีที่ 3 ต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน  
 2. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ช้ันปีที่ 3 ต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ ระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา 
 3. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน ช้ันปีที่ 2 ต้องไปศึกษาต่อประเทศจีน ระยะเวลา 6 เดือน 
 4. นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ช้ันปีที่ 3 ต้องไปศึกษาต่อทีป่ระเทศจนี ระยะเวลา 1 ปี 
 5. นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนต้องไปศึกษาต่อประเทศจีน ระยะเวลา 2 ป ี

  6. การประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5.   ข้อก าหนดการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกคนเข้าสอบวัดระดับความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ กรณีที่สอบ

วัดระดับความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นักศึกษาจะต้องลงเรียน Language Extra Course ด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 60 ช่ัวโมง โดย
ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 6,000 บาท หากผลการสอบผ่านการประเมินจะระบุผลการประเมินลงในใบแสดงผลการศึกษา 

2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกคน จะต้องเรียนภาษาจีนพื้นฐาน จ านวน 24 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา โดยช าระค่าธรรมเนียม ภาคละ 2,500 บาท ระยะเวลา 4 ปี หากผลการสอบผ่านการประเมินจะระบุผลการประเมินลงใน
ใบแสดงผลการศึกษา 

3.  ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะที่ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร แต่นักศึกษาไม่มีพื้นฐานภาษาจีน จะต้องลงเรียนภาษาจีน 
Language Extra Course จ านวน 60 ช่ัวโมง โดยช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 6,500 บาท หากผลการสอบผ่านการประเมินจะระบุผล
การประเมินลงในใบแสดงผลการศึกษา 

4. นักศึกษาทุกคนท าการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา โดย Center for Professional Assessment (Thailand) ด าเนินการจัดสอบให้ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งนี้ การทดสอบวัดความรู้ดังกล่าวไม่ถือเป็นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาในบางคณะสาขาวิชา แต่เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปประกอบการสมัครงาน และเพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้น  
6.   สวัสดิการหอพักนักศึกษา  

ประเภทหอพัก รูปแบบหอพัก Wi-fi 
จ านวน 
ผู้เข้าพัก 

ค่าบ ารุงหอพักต่อภาคการศึกษา 
/ต่อคน (บาท) 

ค่าประกัน 
ความเสียหาย 

มฉก.1 – อาคาร 1-2  ห้องพัดลม เตียง 2 ช้ัน ห้องน้ ารวม  ซื้อบัตร 
300 บาท 

4 คน 6,000 (รวมค่าน้ า-ค่าไฟฟรี 50 ยู
นิต) 

3,000 
มฉก.1 – อาคาร 3  ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว ห้องน้ าในตัว 3 คน 7,800 (ไม่รวมค่าน้ า-ค่าไฟ) 3,900 
มฉก.2 – อาคาร 10 ช้ัน ห้องปรับอากาศ เตียงเดี่ยว ห้องน้ าในตัว  ฟรี 4 คน 10,560 (รวมค่าน้ า) 5,100 

 อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ค่ามัดจ ากุญแจ 100 บาท ค่าบัตร Keycard และบัตรประจ าตัวนักศึกษาหอพัก 120 บาท 
 อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน : ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 6 บาท ค่าน้ าประปา ยูนิตละ 18 บาท 
 หมายเหตุ : ค่าประกันความเสียหาย จะได้รับคืนก็ต่อเม่ือนักศึกษาเข้าอยู่หอพักครบ 1 ปี 

ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมที่เวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ
http://www.hcu.ac.th                    http:/admission.hcu.ac.th 

Facebook : Huachiew admission                     Line Id : @huachiew
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ตารางแสดงองค์ประกอบและจ านวนรับ 
รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ GPAX% O-NET% GAT% PAT1% PAT2% 

0730014011 คณะพยาบาลศาสตร ์ 40 20 30 20 - 30 

0730025021 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 50 20 30 50 - - 
0730021032 คณะศิลปศาสตร ์ภาษาองักฤษ 50 20 30 50 - - 

0730022033 คณะศิลปศาสตร ์การท่องเท่ียว 50 20 30 50 - - 
0730023035 คณะศิลปศาสตร ์ภาษาองักฤษ – ภาษาจีน (นานาชาติ) 50 20 30 50 - - 

0730024161 คณะศิลปศาสตร์ การโรงแรม 50 20 30 50 - - 

0730007041 คณะบริหารธุรกจิ การบัญช ี 50 20 30 30 20 - 
0730009043 คณะบริหารธุรกจิ การตลาด 50 20 30 30 20 - 

0730011049 คณะบริหารธุรกจิ หลักสูตรนานาชาติ 50 20 30 30 20 - 

0730012142 คณะบริหารธุรกจิ การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 50 20 30 30 20 - 
0730013143 คณะบริหารธุรกจิ ธุรกิจจีน 50 20 30 30 20 - 

0730008144 คณะบริหารธุรกจิ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 50 20 30 30 20 - 

0730010145 คณะบริหารธุรกจิ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ 50 20 30 30 20 - 
0730017051 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 50 20 30 10 10 30 

0730018053 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 50 20 30 10 10 30 

0730019054 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 50 20 30 20 - 30 
0730020055 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 50 20 30 20 - 30 

0730002060 คณะเภสัชศาสตร ์ 20 20 30 10 - 40 
0730001071 คณะเทคนิคการแพทย์  50 20 30 20 - 30 

0730003080 คณะกายภาพบ าบดั 50 20 30 20 - 30 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 506/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ GPAX% O-NET% GAT% PAT1% PAT2% 

0730026091 คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม การจัดการโรงพยาบาล 50 20 30 20 - 30 
0730027092 คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม 50 20 30 20 - 30 

0730028093 คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 20 30 20 - 30 
0730029094 คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน 50 20 30 20 - 30 

0730030095 คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม การบริการทางการแพทย์ 50 20 30 20 - 30 

0730004110 คณะการแพทย์แผนจีน 50 20 30 20 - 30 
0730006120 คณะนิติศาสตร ์ 50 20 30 50 - - 

0730005130 คณะนิเทศศาสตร ์ 50 20 30 50 - - 

0730015152 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน 50 20 30 50 - - 
0730016153 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีนธรุกิจ 50 20 30 50 - - 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 507/742

กลับหน้าสารบัญ



   
 

1 
 

มหาวิทยาลัยชินวัตร 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองวิทยา
ฐานะทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. สามารถพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี 
3. มีศักยภาพในการใช้งานของคอมพิวเตอร์อย่างดี 
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง    
วิทยาฐานะทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. สามารถพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี  
3. มีศักยภาพในการใช้งานของคอมพิวเตอร์อย่างดี 
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

        หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต        
  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นโสด 
2. อายุระหว่าง 16-25 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตาม

หลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมค่าดัชนี

มวลกายอยู่ระหว่าง 17.5-30 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา หรือถูกให้ออกจาก

สถาบันการศึกษา อุดมศึกษาใดๆ อันเนื่องมาจากความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระท าความผิด
ร้ายแรง 

6. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการหรือความผิดปกติทางด้าน
ร่างกายและจิตใจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพพยาบาล 
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ประกาศมหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 
เร่ือง ก าหนดการรับสมคัรบุคคลเพือ่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ระบบ TCAS) 

ประจ าปีการศึกษา 2562   
 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น มีความประสงคเ์ปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเขา้เป็นนิสิต ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ระบบ TCAS) เขา้ศึกษาในคณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

คณะ/หลกัสูตร ทีเ่ข้าระบบ TCAS รอบ 4 Admission 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 คณะทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์        
 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบั
ปริญญาตรี) จากหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษา
ของศาล เวน้แต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดอนัเป็นลหุโทษ 
 2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า หรือ นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่
เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาล เวน้แต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดอนัเป็นลหุโทษ 
 3.ผูส้มคัรตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 4.มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง/หรือผูอ่ื้น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
 5.เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการ
ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 6.เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 7.มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 8.มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง คือ 
  8.1.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง โดยไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้ 
  8.2.ระดบัมองเห็นในตาขา้งดี แยก่วา่ 6/12 หรือ 20/40 
 9.มีความผิดปกติในการไดย้นิ คือ 
  9.1.มีระดบัการไดย้นิเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกวา่ 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ขา้ง 
  9.2. ความสามารถในการแยกเเยะค าพดู (Speech Discrimination Score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท
และเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (Sensorineural Hearing Loss)  
 10.โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวท่ี้ผูต้รวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบติังานและการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม 
ทั้งน้ีส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคเม่ือทางมหาวทิยาลยัพิจารณาตดัสิน ใหถื้อวา่ผลการพิจารณาเป็นท่ีส้ินสุด  
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 คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี) /   คณะพยาบาลศาสตร์(บุรีรัมย์) / คณะพยาบาลศาสตร์ (วชัรพล)                                                                                                                    
 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบั
ปริญญาตรี) จากหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษา
ของศาล เวน้แต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดอนัเป็นลหุโทษ 
 2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า หรือ นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่
เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาล เวน้แต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดอนัเป็นลหุโทษ 
 3.ผูส้มคัรตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 4.มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง/หรือผูอ่ื้น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
 5.เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการ
ปฏิบติังานและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 6.เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 7.มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 8.มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง คือ 
  8.1.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง โดยไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียดแลว้ 
  8.2.ระดบัมองเห็นในตาขา้งดี แยก่วา่ 6/12 หรือ 20/40 
 9.มีความผิดปกติในการไดย้นิ คือ 
  9.1.มีระดบัการไดย้นิเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกวา่ 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ขา้ง 
  9.2. ความสามารถในการแยกเเยะค าพดู (Speech Discrimination Score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท
และเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (Sensorineural Hearing Loss)  
 10.โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวท่ี้ผูต้รวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบติังานและการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม 
ทั้งน้ีส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคเม่ือทางมหาวทิยาลยัพิจารณาตดัสิน ใหถื้อวา่ผลการพิจารณาเป็นท่ีส้ินสุด  

 
 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 
ส านกัประชาสมัพนัธ์และรับสมคัร  02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833 
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ประกาศมหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน 
เร่ือง ก าหนดการรับสมคัรบุคคลเพือ่เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี (ระบบ TCAS) 

ประจ าปีการศึกษา 2562   
 

มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น มีความประสงคเ์ปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเขา้เป็นนิสิต ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระบบ TCAS) เขา้ศึกษาในคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
คณะ/หลกัสูตร ทีเ่ข้าระบบ TCAS รอบ 4 Amission 
1.เกณฑ์การรับ   

คณะ O -NET GAT (รหัส 85) PAT รหัส (71 – 82) คุณสมบัตพิเิศษ จ านวนรับ 

 เกณฑ์ขั้นต า่
แต่ละวชิา 
(%) (ถ้าม)ี 

ค่าน า้หนัก
(%) 

เกณฑ์ขั้นต า่ 
(%) (ถ้าม)ี 

วชิา ค่าน า้หนัก
(%) 

วชิา
  

ค่าน า้หนัก
(%) 

รวม เกณฑ์ขั้นต า่แต่
ละวชิา (%) (ถ้า

ม)ี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชา
ทนัตแพทยศาสตร์        

- 20 - 71 10 72 20 30 - - 20 

คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี)                                       
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์  

- 20 - 72 30 - - 30 - - 20 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์(บุรีรัมย)์                                        
สาขาวิชาการพยาบาลการผดุง
ครรภ ์

- 20 - 72 30 - - 30 - - 20 

คณะพยาบาลศาสตร์(วชัรพล)                                               
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์

- 20 - 72 30 - - 30 - - 20 

คณะเทคนิคการแพทย ์(กาญจนบุรี)                                     
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

- 20 - 72 30 - - 30 - - 20 
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มหาวทิยาลยัอสีเทิร์นเอเชีย
มหาวทิยาลยั 

 
 

1. ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขท่ี 200 หมู่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก  ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12110 

2. การจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะ/สาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

- เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน  
2.2 คณะบริหารธุรกิจ  

- เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

- เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
2.3 คณะวิทยาการจัดการ  

- เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร 
2.4 คณะนิติศาสตร์  

- เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
2.5 คณะศิลปศาสตร์ 

- เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชา
จีนศึกษา  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  

2.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.7 คณะพยาบาลศาสตร์ 
- เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2.8 คณะเภสัชศาสตร์ 
- เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 
- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2.9 คณะการบิน 
- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 

2.10 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
3. คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะพยาบาลศาสตร์  

1.  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. และ ปวส.) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่
น้อยกว่า 2.50  

2.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี 
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน 
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4.  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง 
 
คณะเภสัชศาสตร์  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)  

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ  

2. ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ  

2. ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

4. ผ่านการทดสอบสุขภาพกายและไม่ตาบอดสี 
5. ผ่านการทดสอบสุขภาพจิต  

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มี
คะแนนแต้มเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.00  
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาอื่น ที่นอกเหนือจาก 3 คณะ ข้างต้น 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองฐานะ 

2. ส าเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืน 
4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างแรง 
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างแรง 
6. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (รับตรง) หรือตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศได้ (สาขาจีนศึกษา และสาขาญี่ปุ่นธุรกิจ) 
8. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการบิน (สาขาวิชาบริหารกิจการการ
บิน) 
9. ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ สายตาปกติไม่บอดสี การได้ยินของหูไม่ผิดปกติ (สาขาวิชาบริหารกิจการการ
บิน) 
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(6.2) GAT
01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

ภาษา 
ไทย สังคมศึกษา

 ภาษา  
องักฤษ

คณิต  
ศาสตร์

 วทิยา  
ศาสตร์

 ความถนัด
ทั่วไป

ทาง
คณิตศาสตร์

ทาง
วทิยาศาสต

ร์

ทาง
วศิวกรรม 

ศาสตร์

ทาง
สถาปัตย  

กรรม
ทาง

วชิาชพีครู
ศิลปกรรม

ศาสตร์
ภาษา

ฝร่ังเศส
ภาษา  
เยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน

ภาษา
อาหรับ ภาษาบาลี

ภาษา
เกาหลี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                 11200255512 10 20 20 20

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ป ี              11200255314 5 25 10 16,108.5000      

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต 11200255315 20 20

คณะการบนิ สาขาวิชาบริหารกจิการการบนิ                 11200255113 10 10 30 20 9,278.6000        

คณะนติิศาสตร์ สาขาวิชานติิศาสตร์                 11200254302 30 20 50

คณะบริหารธุรกจิ หลักสูตรบญัชีบณัฑิต                 11200254003 30 20 35

คณะบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ                 11200254004 30 20 40

คณะบริหารธุรกจิ
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 
     (ภาคภาษาองักฤษ) 11200254105 30 20 50

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                 11200254911 20 30 10 14,308.5000      

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร         
      หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 11200255906 50 50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้และพลังงาน                 11200255901 15 15 20 20

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ                 11200254307 30 20 20 9,713.4000        

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว                 11200254308 50 20 14,326.0000      

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจีนศึกษา                 11200255109 30 20 20

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ                 11200255810 30 20 20

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต                 11200255316 20 30 30

(7)คะแนนต ่ำสุด 
ป6ี1

ตารางการรับบคุคลเขา้ศกึษาในสถาบันในระบบกลาง (Admission) ประจ าปีการศกึษา 2561

(3) รหสัคณะ/
สำขำ (11 หลกั)

(4)  
จ่ำนวน

รับ

(5) กลุ่ม
สำระกำร
เรียนรู้ 
(1-10)

(6) เกณฑ์ขั้นต ่ำ (%) (ถ้ำมี)
(6.1) O-NET (6.3) PAT

(1) คณะที เปดิ (2) สำขำวิชำ/หลกัสตูรที เปดิ
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1.  ทีตัง 

 ตงัอยูที่ เลขที16/10  ถนนเลียบคลองทวีวฒันา แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ10160 โทรศพัท์  0-2800-6800-5

โทรสาร  0-2800-6806http://www.bkkthon.ac.th 

2.  การจัดการศึกษา 

 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี    เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรีรับระบบ ADMISSIONS   ในคณะ/ประเภทวิชา   ดงัตอ่ไปนี 
คณะบริหารธุรกิจ 

เปิดสอนหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4  ปี  คือ  

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศหลกัสูตรนานาชาติ    

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศกึษาปกติ 4 ปี คือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชนั  

คณะศิลปศาสตร์ 

เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี คือสาขาวิชาภาษาไทย    

คณะศึกษาศาสตร์    

เปิดสอนหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศึกษาปกติ 5 ปีสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวตักรรมการศกึษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา   

คณะนิเทศศาสตร์ 

 เปิดสอนหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต ใชเ้วลาศกึษาปกติ 4 ปี สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบสือและการผลิตสือ 

3.  อตัราค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี และตรวจสอบค่าใช้จ่ายการศึกษาได้ทีสํานักงบประมาณและการเงนิ                

02-8006800-5  ต่อ 1315 

4.  การรายงานตัวเพือเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

 นกัศึกษาทีสอบผา่นขอ้เขียนและมีสิทธิเขา้รับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  จะตอ้งปฏิบติัดงันีคือ 
- ทุกคณะทุกสาขาวิชาสอบสัมภาษณ์และ รายงานตัว ว ันเสาร์ที   1  มิถุนายน  2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.   

ณ  ห้องโถงชนั 1 สํานักอธิการบดี 

- ให้ผูส้อบผ่านขอ้เขียนนาํผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลไปแสดงในวนัทีสอบสมัภาษณ ์

- สอบถามรายละเอียดทีอาจารยสุ์ธีรา  ธาตรีนรานนท ์โทรศพัท ์081-4041087 หรือ ดร. วรางคนา  โพธิรักษ ์

โทรศพัท ์090-9012548 

 

ศึกษาข้อมูลเพิมเตมิ ได้ที เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุี 

www.bkkthon.ac.th 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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วทิยาลยัเซนต์หลุยส์  
 

ทีต่ั้ง 
เลขท่ี 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 -2675-5304-12              
โทรสาร  0-2675-5313  http:// www.slc.ac.th e-mail : slc@saintlouis.or.th 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการในแผนการเรียนคณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ หรือนกัศึกษาต่างชาติส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่เกรด 12 และสามารถใชภ้าษาไทยไดต้ามเกณฑข์องวทิยาลยั 
2.  มีความประพฤติดีและไม่เคยมีช่ือเสียงเสียหาย ไม่เคยตอ้งโทษคดีอาญา 
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และปราศจากโรคอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีส่วนสูงไม่นอ้ย
กวา่ 150 เซนติเมตรและน ้ าหนกัมีความสมัพนัธ์กบัส่วนสูง 
คณะกายภาพบ าบัด 
1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัท่ีเนน้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
2.  มีความประพฤติดีและไม่เคยมีช่ือเสียงเสียหาย ไม่เคยตอ้งโทษคดีอาญา ยกเวน้กรณีประมาท 
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติอ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
4.  มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 
คณะจิตวทิยา หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจติวทิยา  
1.  วฒิุขั้นต ่าจบประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสอบคดัเลือก 
2.  มีความประพฤติดีและไม่เคยมีช่ือเสียงเสียหาย ไม่เคยตอ้งโทษคดีอาญา ยกเวน้กรณีประมาท 
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจปราศจากโรคร้ายแรงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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รหสัคณะ/

สาขา
ช่ือคณะ/สาขา

เกณฑข์ัน้ต า่

 ONET

คา่น ้าหนกั 

GAT

เกณฑข์ัน้ต า่

 GAT

รหสัวิชา 

PAT

คา่น ้าหนกั 

PAT

รหสัวิชา 

PAT

คา่น ้าหนกั 

PAT

รวมคา่

น ้าหนกั PAT

เกณฑข์ัน้ต า่

 PAT

คณุสมบตัิ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ านวนรบั

11501000001 คณะพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ - 20 - 72 30 - - 30 - 30

11505000001 คณะกายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั - 20 - 72 30 - - 30 - 10

11502000001 คณะจติวิทยา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจติวิทยา - 30 - 71 20 - - 20 - 30

11502000002 คณะจติวิทยา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจติวิทยา - 50 - - - - - - - 30

หมายเหตุ 1. GPAX ใหค้า่น ้าหนกั 20% ทกุคณะ/สาขาวิชา

2. O-NET ใหค้า่น ้าหนกั 30% ทกุคณะ/สาขาวิชา โดยก าหนดใหวิ้ชาภาษาไทย วิชาสงัคมศึกษา วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์ใหค้า่น ้าหนกัวิชาละ 6%

องคป์ระกอบ คา่น ้าหนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขัน้ต า่ในการรบัสมคัรคดัเลือกนกัเรยีนเขา้ศึกษาในวิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์ระดบัปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรบัแบบ Admissions)
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วทิยาลยัดุสิตธานี  
 
 

ทีต่ั้ง 
 เลขท่ี 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนอนบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 
หลกัสูตรภาคภาษาไทย  คณะอตุสาหกรรมบริการ จ านวน 3 หลกัสูตร 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม 
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
3. หลกัสูตรการจดัการบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะดงัน้ี: 
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาก

สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาะฐานะแลว้ หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าโดยไดรั้บการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2) ผูท่ี้ผา่นการสอบขอ้เขียนจะตอ้งผา่นการสอบสมัภาษณ์ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของวิทยาลยั 
3) เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบี และไม่เป็นผูท่ี้บกพร่องทางการมองเห็น เช่น  ตาบอดสี 
 

หลกัสูตรนานาชาต ิ คณะอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 2 หลกัสูตร  
1. Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management (International Program) 
2. Bachelor of Business Administration Program in Professional Culinary Arts (International Program) 

ก าหนดคุณสมบติัเฉพาะดงัน้ี: 
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2) ผูท่ี้ผา่นการสอบขอ้เขียนจะตอ้งผา่นการสอบสมัภาษณ์ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของวิทยาลยั 
3) เป็นผูมี้ความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบี และไม่เป็นผูท่ี้บกพร่องทางการมองเห็น เช่น  ตาบอดสี 
4) ผูท่ี้มีคะแนนความรู้ภาษาองักฤษ TOEFL 500 (Paper-based) หรือ 173 (Computer-based) หรือ 61 (Internet-based) หรือ 

IELTS Overall band 5.5 ข้ึนไป หรือคะแนนเทียบเท่าจากผลการทดสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในสถาบันท่ี
รับรองได ้วิทยาลยัฯ จะพิจารณาใหเ้ป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ โดยยกเวน้การสอบ TOEFL ITP ทั้งน้ีผูส้มคัร
ตอ้งมีเอกสารยืนยนัผลคะแนนดงักล่าวประกอบการสมคัรดว้ย 

5) ผูท่ี้มีคะแนน SAT 1,000 ข้ึนไป (Evidence-based Reading and Writing >500 and Mathematics >500) วิทยาลยัฯ 
จะพิจารณาให้เป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้สัมภาษณ์ โดยยกเวน้การสอบ TOEFL ITP ทั้งน้ีผูส้มคัรตอ้งมีเอกสารยืนยนัผล
คะแนนดงักล่าว ประกอบการสมคัรดว้ย 

6) ในกรณีไม่มีคะแนนความรู้ภาษาองักฤษ ทางวิทยาลยัจดัสอบขอ้เขียนโดยใชข้อ้สอบ TOEFL ITP ซ่ึงผูส้มคัรตอ้ง
ช าระเงินค่าสมคัรสอบ จ านวน 1,300 บาท
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องค์ประกอบ ค่าน า้หนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าในการรับสมคัรคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวทิยาลัยดุสิตธานี ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 
 

หลกัสูตรภาคภาษาไทย  คณะอตุสาหกรรมบริการ จ านวน 3 หลกัสูตร 

ล าดบั
ที่ 

รหัสคณะ/สาขา ช่ือสาขาวชิา/หลักสูตรที่เปิด จ านวน
รับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(1-10) 

เกณฑ์ขั้นต ่า (%) (ถ้ามี) 

O-NET GAT PAT 

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 
1 11701501540 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการโรงแรม 
40 6.2.1 การท่องเท่ียวและ

โรงแรม   รูปแบบ 1 
     50              

2 11701601640 หลกัสูตรการจดัการบณัฑิต   
สาขาวิชานวตักรรมการบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว    

40 6.2.1 การท่องเท่ียวและ
โรงแรม   รูปแบบ 1 

     50              

3 11701701740 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการครัวและ
ศิลปะการประกอบอาหาร 

40 6.2.1 การท่องเท่ียวและ
โรงแรม   รูปแบบ 1 

     50              
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มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
 

 

ทีต่ั้ง 
 169 หมู่ 3 ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศพัท ์053819999 โทรสาร 053819998 
 

คุณสมบัตเิฉพาะ 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต) 

1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่า หรืออนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. กรณีนกัศึกษาชาวไทยหรือนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการแต่ตอ้งการ

ศึกษาดว้ยภาษาองักฤษจะตอ้งผา่นการทดสอบภาษาองักฤษจะตอ้งผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตาม

เกณฑข์องมหาวิทยาลยั 
3. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัศึกษา และสามารถปฏิบติั

ตนอยูใ่นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวินยัของมหาวิทยาลยัและสงัคมได ้
4. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพพลามยัสมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคปนเป้ือน วณัโรค โรคพิษสุรา

เร้ือรัง และติดยาเสพติด หรือโรคอ่ืนท่ีสงัคมรังเกียจ 
5. เป็นผูท่ี้มีผูรั้บรองความประพฤติและใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตรและมี

ภูมิลาํเนาซ่ึงมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได ้
6. เป็นผูท่ี้ไดส้มคัรและผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา 

 
(เฉพาะหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองสําอาง) 

1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั 
- มธัยมศึกษาตอนปลายสายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ

ประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
- อนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัศึกษา และสามารถปฏิบติั
ตนอยูใ่นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวินยัของมหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ และสงัคมได ้
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3. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ (ไม่เป็นใบ ้ตาบอดสี หูหนวก และเดก็
พิเศษ) ไม่เป็นโรคติดต่อ วณัโรค โรคพิษสุราเร้ือรัง และติดยาเสพติด หรือ โรคอ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

4. เป็นผูท่ี้มีผูรั้บรองความประพฤติและใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตรและมี

ภูมิลาํเนาซ่ึงมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได ้
5. เป็นผูท่ี้ไดส้มคัรและผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา 

 
คณะบริหารธุรกิจ  

1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่า 
หรืออนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า หรือสูงกวา่ เทียบเท่า 
กรณีนกัศึกษาชายไทย หรือ นกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการตอ้งผา่น
การทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยั 

2. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัศึกษา และสามารถปฏิบติัตน
อยูใ่นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวินยัของมหาวิทยาลยัและสงัคมได ้

3. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคปนเป้ือน วณัโรค โรคพิษสุรา
เร้ือรัง และติดยาเสพติด หรือโรคอ่ืนท่ีสงัคมรังเกียจ 

4. เป็นผูท่ี้มีผูรั้บรองความประพฤติและใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตรและมี

ภูมิลาํเนาซ่ึงมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได ้
5. เป็นผูท่ี้ไดส้มคัรและผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา 

 
คณะสงัคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่า 
หรืออนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า หรือสูงกวา่ เทียบเท่า 

2. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัศึกษา และสามารถปฏิบติัตน
อยูใ่นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวินยัของมหาวิทยาลยัและสงัคมได ้

3. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคปนเป้ือน วณัโรค โรคพิษสุรา
เร้ือรัง และติดยาเสพติด หรือโรคอ่ืนท่ีสงัคมรังเกียจ 

4. เป็นผูท่ี้มีผูรั้บรองความประพฤติและใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตรและมี

ภูมิลาํเนาซ่ึงมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได ้
5. เป็นผูท่ี้ไดส้มคัรและผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา 
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คณะนิติศาสตร์ 
1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่า 

หรืออนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า หรือสูงกวา่ เทียบเท่า 
2. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัศึกษา และสามารถปฏิบติัตน

อยูใ่นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวินยัของมหาวิทยาลยัและสงัคมได ้
3. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคปนเป้ือน วณัโรค โรคพิษสุรา

เร้ือรัง และติดยาเสพติด หรือโรคอ่ืนท่ีสงัคมรังเกียจ 
4. เป็นผูท่ี้มีผูรั้บรองความประพฤติและใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตรและมี

ภูมิลาํเนาซ่ึงมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได ้
5. เป็นผูท่ี้ไดส้มคัรและผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา 
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มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 

 

ที่ตั้ง 
วิทยาเขตมวกเหล็ก    195 หมู่ 3 ต ำบลมวกเหล็ก อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 
วิทยาเขตกรุงเทพ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหำนำค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 

คุณสมบัติเฉพาะ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) 
(1)  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 17 ปี 
(2)  มีส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 150 เซนติเมตร  
(3)  ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ แผนกำรเรียน   
      วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ โดยจบหลักสูตรจะต้องมีหน่วยกำรเรียนในกลุ่มสำระ 
      ต่ำง ๆ ครบถ้วนดังนี้ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่น้อยกว่ำ 9  หน่วยกิต 

(4)  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี และไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหำย ไม่เคยต้องโทษในคดีอำญำ 
(5)  มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ   
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1. ที่ตั้ง
เลขท่ี 125/502  ถนนพลพิชัย  ต ำบลคอหงส์  อ ำเภอหำดใหญ่  จังหวัดสงขลำ  90110   โทรศัพท์  0-7420-0300 - 3 

โทรสำร0-7442-5467     E-mail : info@hu.ac.thwww.hu.ac.th 

2. การจดัการศึกษา
เปิดสอนระดบัปริญญำตรี  7  คณะ  ดงัน้ี 

คณะบริหารธุรกจิ เปิดสอนหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) 4  สำขำวชิำ  คือ  สำขำวชิำกำรจดักำร สำขำวชิำกำรตลำด   สำขำวิชำ
ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ   และสำขำวชิำอุตสำหกรรมบริกำร (บช.บ.) 1 สำขำวชิำ คือ   สำขำวชิำกำรบญัชี         
คณะนิติศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรนิติศำสตรบณัฑิต (น.บ.) 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำดนตรีสมัยนิยม 
สำขำวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ, หลกัสูตรศึกษำศำสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) 3  สำขำวิชำ คือสำขำวิชำภำษำไทย  สำขำวิชำกำร
ประถมศึกษำ  สำขำวชิำสงัคมศึกษำ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  1 สำขำวิชำ  คือสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ,
หลกัสูตรสำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต(ส.บ.) 1 สำขำวชิำ  คือสำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน 

คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรรัฐศำสตรบณัฑิต  (ร.บ.)  1 สำขำวชิำ  คือ สำขำวชิำกำรเมืองกำรปกครอง  (รป.บ.) 2 สำขำวชิำ คือ 
สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์   และสำขำวชิำกำรบริหำรจดักำรทอ้งถ่ิน   

คณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต  (นศ.บ.)  
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 1 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 
หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) 1  สำขำวิชำ  คือ  สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจระหวำ่งประเทศ,  หลกัสูตรศึกษำศำสตรบณัฑิต 
(ศษ.บ.) 1 สำขำวชิำ คือสำขำวชิำภำษำองักฤษ 

3. อตัราค่าธรรมเนียม

คณะ/สาขา 
ประมาณการค่าลงทะเบียนเรียนทั้ง

หลกัสูตรจ านวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ 
หลกัสูตร 4 ปี 

คณะบริหารธุรกจิ 
สำขำวชิำกำรจดักำร 
-กลุ่มวชิำเอกกำรจดักำรทัว่ไป
-กลุ่มวชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์

234,960 

สำขำวชิำกำรบญัชี 234,960 
สำขำวชิำกำรตลำด 
-กลุ่มวชิำเอกกำรจดักำรกำรตลำด
-กลุ่มวชิำเอกกำรจดักำรธุรกิจคำ้ปลีกสมยัใหม่

234,960 

สำขำวชิำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 249,920 

สำขำวชิำอุตสำหกรรมบริกำร 249,920 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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คณะนิตศิาสตร์    
สำขำวชิำนิติศำสตร์ 236,880  
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์    
สำขำวชิำดนตรีสมยันิยม 266,280  
สำขำวชิำภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ 223,440  
สำขำวชิำภำษำไทย 239,440  
สำขำวชิำกำรประถมศึกษำ 239,440  
สำขำวชิำสงัคมศึกษำ 239,440  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 249,920   
สำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน 289,520  
คณะรัฐศาสตร์    
สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์ 231,000   
สำขำวชิำกำรเมืองกำรปกครอง 
-กลุ่มวชิำเอกกำรเมืองกำรปกครอง 
-กลุ่มวชิำเอกควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ 

231,000 

  
สำขำวชิำกำรบริหำรจดักำรทอ้งถ่ิน 231,000   
คณะนิเทศศาสตร์    
สำขำวชิำนิเทศศำสตร์ 265,760  
วทิยาลยันานาชาตดิษิยะศริน    
สำขำวชิำภำษำองักฤษ  319,100  
สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจระหวำ่งประเทศ 311,640   
สำขำวชิำอุตสำหกรรมท่องเท่ียว  311,640  
คณะบริหารธุรกจิ   
สำขำวชิำกำรจดักำร 
-กลุ่มวชิำเอกกำรจดักำรทัว่ไป 
-กลุ่มวชิำเอกกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์

234,960 (ภำคสมทบเสำร์-อำทิตย)์ 

สำขำวชิำกำรบญัชี 234,960 (ภำคสมทบเสำร์-อำทิตย)์ 
สำขำวชิำกำรตลำด 
-กลุ่มวชิำเอกกำรจดักำรกำรตลำด 
-กลุ่มวชิำเอกกำรจดักำรธุรกิจคำ้ปลีกสมยัใหม่ 

234,960 

(ภำคสมทบเสำร์-อำทิตย)์ 
สำขำวชิำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 249,920 (ภำคสมทบเสำร์-อำทิตย)์ 
คณะนิตศิาสตร์   
สำขำวชิำนิติศำสตร์ 236,800 (ภำคสมทบ เสำร์-อำทิตย)์ 
คณะรัฐศาสตร์   
สำขำวชิำกำรเมืองกำรปกครอง 231,000 (ภำคสมทบเสำร์-อำทิตย)์ 
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4. ทุนการศึกษา 
มหำวทิยำลยัหำดใหญ่มีทุนกำรศึกษำใหแ้ก่นกัศึกษำใหม่ ระดบัปริญญำตรี จ ำนวน   114  ทุน ดงัน้ี 
     1. ทุนท่ำนอำจำรยป์ระดิษฐ ์  ดิษยะศริน  

1.1 ทุนใหแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนประจ ำจงัหวดั 14 จงัหวดัภำคใต ้    จ ำนวน   5   ทุน 
 1.2 ทุนเรียนดี กิจกรรมเด่นประจ ำคณะ       จ ำนวน  17  ทุน 
 1.3 ทุนควำมสำมำรถพิเศษ (ดำ้นดนตรี ดำ้นนำฏศิลป์ ดำ้นผูน้ ำนกัศึกษำ และดำ้นอ่ืนๆ)  จ ำนวน    5  ทุน      
 1.4 ทุนวทิยำลยันำนำชำติดิษยะศริน       จ ำนวน    5  ทุน                                   
     2. ทุนนกักีฬำโครงกำรชำ้งเผือก        จ ำนวน   10 ทุน 
     3. ทุนโครงกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้       จ ำนวน   50 ทุน 
         (ทุนมหำวทิยำลยัหำดใหญ่ร่วมกบั สกอ. เพ่ือ ศอ.บต.)       
     4. ทุนนอ้งใหม่ 62          ไม่จ ำกดัจ ำนวนทุน 
        (สมคัรและรำยงำนตวัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด) 
    5. ทุนนอ้งใหม่ 62  “เพื่อนชวนเพื่อน”       ไม่จ ำกดัจ ำนวนทุน 
        (สมคัรและรำยงำนตวัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
   6.  ทุนสร้ำงอนำคต (Restart Your Future       ไม่จ ำกดัจ ำนวนทุน 
       (สมคัรและรำยงำนตวัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด) 
   7.  ทุนโคง้สุดทำ้ย Dek HU 62        ไม่จ ำกดัจ ำนวนทุน 
        (สมคัรและรำยงำนตวัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด) 
   8. ทุนภำคสมทบ Dek 62         ไม่จ ำกดัจ ำนวนทุน 
       (สมคัรและรำยงำนตวัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

1. ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง              
จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา  

2. การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในคณะดังต่อไปนี้ 
 
 
 
ผู้สมัครเรียนในคณะนี้ต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยกเว้น
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2. GPAX ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป  

3. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี              
2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลคะแนนเพ่ิมเติมดังนี้ 

 3.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.75 ขึ้นไป 
 3.2 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.3 ต้องมีผลคะแนน PAT5 
4. ต้องมีผลคะแนน GAT 
5. ต้องมีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด 
6. ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
7. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ

อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
8. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังนี้ 

                 8.1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
                 8.2 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                 8.3 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

       8.4 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้ 
                        8.4.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
                        8.4.2 มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
                        8.4.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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                        8.4.4 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 

9. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี              
2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 

 9.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
 9.2 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง  

           9.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ในการประกอบอาชีพครู 
 10. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ       
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการ
สมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือก             
แล้วก็ตาม ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

11. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 
 

 
ผู้สมัครเรียนในคณะนี้ต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป            
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์          
และกลุ่มแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ยกเว้น สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

3. ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ  
4. ต้องมีผลคะแนน O-NET เท่านั้น 
5. ต้องมีผลคะแนน GAT 
6. ต้องมีผลคะแนน PAT 5  
7. ต้องมีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด 
8. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
9. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง  

          10. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ในการประกอบอาชีพครู 

11. ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
12. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ

อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
 
 

คณะครุศาสตร ์
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13. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                 13.1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
                 13.2 เป็นผู้เลือ่มใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                 13.3 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

       13.4 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้ 
                        13.4.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
                        13.4.2 มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
                        13.4.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง  
                        13.4.4 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 
 14. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ       
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ          
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือก             
แล้วก็ตาม ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

15. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 
 
 
ผู้สมัครเรียนในคณะนี้ต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. GPAX ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ยกเว้น ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                  

ดนตรีศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
3. มีผลคะแนน O-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ มีผลคะแนน V-NET 

ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
4. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องมีผลคะแนนเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 4.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 4.2 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ  
 4.3 ต้องมีผลคะแนน O-NET เท่านั้น 

 4.4 ต้องมีผลคะแนน PAT 5  
5. ต้องมีผลคะแนน GAT 
6. ต้องมีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด 
7. ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา ควรมีความถนัดทางด้านดนตรี 
8. ผู้สมัครสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ควรมีความถนัดทางด้านศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ 
9. ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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10. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

11. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                 11.1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
                 11.2 เป็นผู้เลือ่มใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                 11.3 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

       11.4 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้ 
                        11.4.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
                        11.4.2 มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
                        11.4.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง  
                        11.4.4 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 

12. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
 12.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
 12.2 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทข้ันรุนแรง  

           12.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ในการประกอบอาชีพครู 
 13. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ       
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ         
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือก             
แล้วก็ตาม ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

14. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชา            
ดนตรีศึกษา เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 
 
 

ผู้สมัครเรียนในคณะนี้ต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 2. GPAX ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
3. มีผลคะแนน O-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ มีผลคะแนน V-NET 

ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
4. มีผลคะแนน GAT 
5. มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 
6. ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
7. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ

อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

คณะวิทยาการจัดการ 
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8. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                 8.1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
                 8.2 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                 8.3 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

       8.4 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้ 
                        8.4.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
                        8.4.2 มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
                        8.4.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง  
                        8.4.4 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 
 9. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ       
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ          
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือก             
แล้วก็ตาม ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

10. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 
 

ผู้สมัครเรียนในคณะนี้ต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 2. GPAX ไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
3. มีผลคะแนน O-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ มีผลคะแนน V-NET 

ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET ส าหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
4. มีผลคะแนน GAT 
5. มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามท่ีแต่ละสาขาวิชาก าหนด 
6. ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
7. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ

อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
8. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                 8.1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
                 8.2 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                 8.3 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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       8.4 คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้ 
                        8.4.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
                        8.4.2 มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
                        8.4.3 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง  
                        8.4.4 ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอ่ืน อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพ 
 9. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ       
หากภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบ         
การสมัครเป็นเอกสารปลอม ผู้สมัครจะถูกถอนสิทธิ์ในการสมัครแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือก             
แล้วก็ตาม ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

10. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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เรียนที่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร

GPAX O-NET GAT PAT 1 PAT 2 PAT5 PAT 6 รวม

เคมี ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 10 20 20 100

เคมี วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 10 10 30 100

วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน วิทย์-คณิต 12 หน่วยกติ 20 30 10 10 30 100

ชวีวิทยา วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 10 10 30 100

ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 10 10 30 100

สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 20 30 100

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 10 10 30 100

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 10 10 30 100

เทคโนโลยสีารสนเทศ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน วิทย์-คณิต 12 หน่วยกติ 20 30 10 20 20 100

คณิตศาสตร์ หลักสูตรควบ 2 ปริญญา  

(วท.บ. และ ค.บ.)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 10 20 20 100

การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 20 30 100

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 20 30 10 20 20 100

คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และศิลป์ค านวณ 20 30 10 20 20 100

ภาษาองักฤษ ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 20 30 100

สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 20 30 100

พลศึกษา ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 20 30 100

คอมพิวเตอร์ ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 20 30 100

ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 20 30 100

การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 20 30 100

ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) ค.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 20 30 100

ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) ค.บ. 4 ปี (มีความถนัดทางด้านดนตรี) 20 30 20 30 100

ภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

ภาษาองักฤษ ศศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

การพัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศป.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 10 40 100

นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

ภมูิสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

ระดบั

 การรบันักศึกษาภาคปกติ ระดับปรญิญาตร ี

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 Admissions ประจ าปกีารศึกษา 2562

สาขาวชิา แผนการเรียนที่รับ
เกณฑ์การคัดเลอืก
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GPAX O-NET GAT PAT 1 PAT 2 PAT5 PAT 6 รวม

นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 50 100

การตลาด บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

การเงินการธนาคาร บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

การจดัการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

การบัญชี บช.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 10 20 20 100

เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า ทล.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 15 15 20 100

เทคโนโลยพีลังงาน ทล.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 15 15 20 100

ออกแบบผลิตภณัฑ์และส่ือส่ิงพมิพ์ ศป.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 10 40 100

เทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา ทล.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 15 15 20 100

อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ ทล.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 15 15 20 100

การจดัการโลจสิติกส์ บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

เรียนที่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด

GPAX O-NET GAT PAT 1 PAT 2 PAT5 PAT 6 รวม

รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

การจดัการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

การบัญชี บช.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 10 20 20 100

การจดัการโลจสิติกส์ บธ.บ. 4 ปี ทุกแผนการเรียน 20 30 30 20 100

ระดบั แผนการเรียนที่รับ
เกณฑ์การคัดเลอืก

สาขาวชิา ระดบั แผนการเรียนที่รับ
เกณฑ์การคัดเลอืก

สาขาวชิา
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มหาวทิยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ 
 
 
ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ที่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัด
ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 
 
1. คุณสมบัติการรับสมัคร 
 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์ 
ศิลป์-ค ำนวณ หรือ ศิลป์-ภำษำ 
 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีจ ำนวนหน่วยกิตวิชำภำษำอังกฤษ ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์ หรือมีจ ำนวน    
หน่วยกิต วิชำวิทยำศำสตร ์ไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับสภำกำรพยำบำล 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิปละกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
โครงการจัดตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                            
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
 
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 
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2. เกณฑ์การรับสมัคร

เลขเรียงล ำดับ ชือ่คณะ/หลักสูตร/สำขำ
เกณฑ์ขัน้ต่ ำ

O-NET
ค่ำน้ ำหนัก

GAT
เกณฑ์ขัน้ต่ ำ

GAT
รหสัชำ
PAT

ค่ำน้ ำหนัก
PAT

รหสัชำ
PAT

ค่ำน้ ำหนัก
PAT

รวม
ค่ำน้ ำหนัก

PAT

เกณฑ์ขัน้ต่ ำ
PAT

คุณสมบัติ
พเิศษตำม
ประกำศ

จ ำนวนรับ

14201021004 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพวิเตอร์ 01-05 = 50 - - - - - - - - - 10

14201041004 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ หลักสูตรศิปละกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำศิลปะและกำรออกแบบ01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14201051004 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขชมุชน 01-05 = 50 - - - - - - - - - 10

14201061004 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14202011004 คณะพยำบำลศำสตร์ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบณัฑิต - 50 - 72 50 - - 50 - - 15

14203011004 คณะรัฐศำสตร์ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 01-05 = 50 - - - - - - - - - 10

14203031004 คณะรัฐศำสตร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 01-05 = 50 - - - - - - - - - 10

14203041004 คณะรัฐศำสตร์ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14203051004 คณะรัฐศำสตร์ หลักสูตรนติิศำสตรบณัฑิต 01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14203061004 คณะรัฐศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสหวิทยำกำรเพื่อกำรพฒันำทอ้งถิ่น 01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14204011004 คณะบริหำรธุรกจิ หลักสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำร 01-05 = 50 - - - - - - - - - 10

14204021004 คณะบริหำรธุรกจิ หลักสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร 01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14204031004 คณะบริหำรธุรกจิ หลักสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑิต สำขำวิชำคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14204051004 คณะบริหำรธุรกจิ หลักสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกจิค้ำปลีก 01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14204061004 คณะบริหำรธุรกจิ หลักสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑิต สำขำวิชำกำรทอ่งเที่ยวและกำรบริกำร 01-05 = 50 - - - - - - - - - 5

14205011004 คณะครุศำสตร์ หลักสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย - 30 - 75 70 - - 70 - - 10

14205031004 คณะครุศำสตร์ หลักสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำคอมพวิเตอร์ศึกษำ 01-05 = 50 - - 75 50 - - 50 - - 5

14205041004 คณะครุศำสตร์ หลักสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ 01-05 = 50 - - 75 50 - - 50 - - 10

14205051004 คณะครุศำสตร์ หลักสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำภำษำองักฤษ - 30 - 75 70 - - 70 - - 20

14205061004 คณะครุศำสตร์ หลักสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำภำษำไทย - 30 - 75 70 - - 70 - - 10

14205071004 คณะครุศำสตร์ หลักสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป - - - 72 30 75 70 100 - - 20

14205081004 คณะครุศำสตร์ หลักสูตรครุศำสตรบณัฑิต สำขำสังคมศึกษำ - 30 - 75 70 - - 70 - - 30

14207021004 โครงกำรจดัต้ังคณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 01-05 = 50 - - - - - - - - - 3

หมายเหตุ 1. O-NET ใช้ค่ำน้ ำหนักคะแนน 50% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก ำหนดให ้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ใหค่้ำน้ ำหนักวิชำละ 10%
2. หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  O-NET ใช้ค่ำน้ ำหนักคะแนนทุกรำยวิชำรวมกัน 10% 
3. จ ำนวนรับ อำจมีกำรเปล่ียนแปลง หำกยอดผู้สมัครรอบที ่2 และรอบที ่3 ไม่เป็นไปตำมแผนกำรรับ
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มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
1. ทีต่ั้ง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี มีสถานท่ีจดัการเรียนการสอน 2 แห่งคือ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร (มรธ.กรุงเทพฯ)  เลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600โทรศพัท ์0-2890-1801, 094-7954174โทรสาร 0-2890-2305 www.dru.ac.th 
2. มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (มรธ.สป.) 59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขมุวิท ต.

บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540โทรศพัท ์02-325-2010 ต่อ 2104,2105โทรสาร 02-325-2011 http://sp.dru.ac.th 

2. การจัดการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี ในคณะ/ประเภทวชิา ดงัต่อไปน้ี 

หลกัสูตรทีเ่ปิดสอนมหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานคร 
คณะครุศาสตร์ 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้แก่สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ และสาขาวชิานาฏศิลป์และการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจและ
สาขาวชิาการจดัการชุมชน 

-หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

-หลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

-หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทลั วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ,วิชาเอก
ออกแบบดิจิทลั และสาขาวชิาออกแบบทศันศิลป์ 

คณะวทิยาการจัดการ 
-หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตวชิาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์วิชาเอกวทิยโุทรทศัน์ 

-หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวชิาการเท่ียว,กลุ่มวชิาการโรงแรม 

-หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิตสาขาวชิาบริหารธุรกจิวชิาเอกการจดัการวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์
วชิาเอกการจดัการโลจิสติกส์และวชิาเอกการเป็นผูป้ระกอบการ 

-หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

-หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร 

- หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
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หลกัสูตรทีเ่ปิดสอนมหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 
คณะครุศาสตร์ 

- หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไดแ้ก่ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 
- หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

-หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทลั วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ และ
สาขาวชิาออกแบบทศันศิลป์ 

คณะวทิยาการจัดการ 
- หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตวชิาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์วชิาเอกวทิยโุทรทศัน์  
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเท่ียว,กลุ่มวิชาการโรงแรม,กลุ่มวิชา

ร้านอาหารและภตัตาคาร และกลุ่มวชิาธุรกิจการบิน 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย  ์ วิชาเอก

การตลาดวชิาเอกการจดัการโลจิสติกส์และวิชาเอกการเป็นผูป้ระกอบการ 

- หลกัสูตรบริหารธุรกจิ  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มและสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

- หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

- หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
 

3. คุณสมบัตผู้ิสมคัร 
 - ระดบัปริญญาตรี รับสมคัรวฒิุ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า 
 - ระดบัปริญญาตรี(โดยการเทยีบโอน) รับสมคัรผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปวส. 

 

4. อตัราค่าธรรมเนียม 
 อตัราค่าบาํรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ 
 1. ค่าบํารุงการศึกษา 
  1.1  สาขาวชิาในคณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาละ    3,500 - 4,100 บาท 
  1.2  สาขาวชิาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาลตร์ ภาคการศึกษาละ 3,700 - 4,300 บาท 
  1.3  สาขาวชิาในคณะวทิยาการจดัการ ภาคการศึกษาละ   3,700 - 4,300 บาท 
  1.4  สาขาวชิาในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภาคการศึกษาละ  3,900 - 4,500 บาท 
  1.5  สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์เหมาจ่ายประมาณภาคการศึกษาละ            17,000  บาท 
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  1.6 สาขาวชิาสร้างสรรคศิ์ลปะดิจิทลัเหมาจ่ายประมาณภาคการศึกษาละ            17,650 บาท 
  1.7 ค่าธรรมเนียมนกัศึกษาต่างชาติ   ภาคการศึกษาละ                2,000 บาท 
 2.  ค่าลงทะเบียน 
  1) หน่วยกิตบรรยาย ภาคการศึกษาปกติ  หน่วยกิตละ  200 บาท 
  หน่วยกิตปฏิบติั  ภาคการศึกษาปกติ   หน่วยกิตละ  300 บาท 
  2) หน่วยกิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจ  หน่วยกิตละ  300 บาท 
  หน่วยกิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   หน่วยกิตละ  300 บาท 

3) หน่วยกิตบรรยาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิตละ  200 บาท 
  หน่วยกิตปฏิบติั  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  หน่วยกิตละ  400 บาท 
 3.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  1) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา      200 บาท 
  2) ค่าประกนัของเสียหาย       500 บาท 
  3) ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา       200 บาท 
  4) ค่ากิจกรรมนกัศึกษาภาคการศึกษาละ     200 บาท 
 รายละเอยีดอตัราค่าธรรมเนียมให้ดูทีเ่วบ็ไซต์ www.dru.ac.th 

5. การรายงานตวัเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
นกัศึกษาสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
1. นกัศึกษาตอ้งมาสอบสัมภาษณ์ ตามวนั เวลา ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรีกาํหนด 
2. เม่ือนักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์ และเป็นผูมี้สิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ตามประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะตอ้งมารายงานตวั พร้อมชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวนั เวลา 
ท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

3. กาํหนดการตรวจร่างกายจะแจง้ใหท้ราบในวนัท่ีนกัศึกษามารายงานตวัและลงทะเบียนเรียน 
 
หมายเหตุ หลกัสูตรทีเ่ปิดรับสมคัร ถ้ามผู้ีสมคัรเข้าเรียน น้อยกว่า 15 คน  มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิไม่เปิดสอน 
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1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1463339 สาขาวิชาภาษาไทย* 40

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1463345 สาขาวิชาการจัดการชุมชน 30 30 71 20 20

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1463343 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร* 40

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1463331 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ* 40

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1463342 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 80 30 20

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1463329 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต* 50

7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1466165
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบ

นิเทศศิลป*์
30

8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1466147
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบ

ดิจิทัล*
30

9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1463344 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์* 25

10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมุทรปราการ) 1469301 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 40 30 20

11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมุทรปราการ) 1469303 สาขาวิชาภาษาไทย* 25

12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมุทรปราการ) 1469304 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ* 20

13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมุทรปราการ) 1469349
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบ

นิเทศศิลป์*
30

14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมุทรปราการ) 1469348 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์* 25

15 คณะวิทยาการจัดการ 1466162
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่ม

วิชาการท่องเที่ยว
40 40 80 10 10

16 คณะวิทยาการจัดการ 1466163
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่ม

วิชาการโรงแรม
40 40 80 10 10

17 คณะวิทยาการจัดการ 1466175 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 40 30 76 20 20

18 คณะวิทยาการจัดการ 1466174 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ 60 30 76 20 20

19 คณะวิทยาการจัดการ 1467340 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 60 30 71 20 20

20 คณะวิทยาการจัดการ 1467363 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 30 71 20 20

21 คณะวิทยาการจัดการ 1467349 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ 60 30 71 20 20

องค์ประกอบและค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 
ตัวอักษร)O-NET PAT

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%)(ถ้ามี)

รอบที่ 4

จํานวน
รับชื่อคณะ/สาขาวิชารหัส

สาขาวิชาคณะลําดับ
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องค์ประกอบและค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 
ตัวอักษร)O-NET PAT

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%)(ถ้ามี)

รอบที่ 4

จํานวน
รับชื่อคณะ/สาขาวิชารหัส

สาขาวิชาคณะลําดับ

22 คณะวิทยาการจัดการ 1467361 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30 30 71 20 20

23 คณะวิทยาการจัดการ 1467341 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 40 30 71 20 20

24 คณะวิทยาการจัดการ 1467347 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ 60 30 71 20 20

25 คณะวิทยาการจัดการ 1466149 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 30 30 71 20 20

26 คณะวิทยาการจัดการ 1467476 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โดยการเทียบโอน) 30 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

สาขาการบัญชี

เท่านั้น

27 คณะวิทยาการจัดการ 1467479
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (โดยการ

เทียบโอน)
40 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

สาขาคอมพิวเตอร์

เท่านั้น

28 คณะวิทยาการจัดการ 1467472 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (โดยการเทียบโอน) 40 30 71 20 20
รับสมัครวุฒิ ปวส.

ด้านบริหารธุรกิจ

29 คณะวิทยาการจัดการ 1467473
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (โดย

การเทียบโอน)
30 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

ด้านบริหารธุรกิจ

30 คณะวิทยาการจัดการ 1467471 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (โดยการเทียบโอน) 40 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

สาขาการตลาด

เท่านั้น

31 คณะวิทยาการจัดการ 1467477
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (โดยการ

เทียบโอน)
40 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

ด้านบริหารธุรกิจ

32 คณะวิทยาการจัดการ 1466172
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ (โดยการ

เทียบโอน)
30 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

ด้านบริหารธุรกิจ

33 คณะวิทยาการจัดการ 1466142
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่ม

วิชาการท่องเที่ยว (โดยการเทียบโอน)
30 30 80 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

(สาขาการ

ท่องเที่ยว/การ

โรงแรมเท่านั้น)
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องค์ประกอบและค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 
ตัวอักษร)O-NET PAT

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%)(ถ้ามี)

รอบที่ 4

จํานวน
รับชื่อคณะ/สาขาวิชารหัส

สาขาวิชาคณะลําดับ

34 คณะวิทยาการจัดการ 1466143
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่ม

วิชาการโรงแรม (โดยการเทียบโอน)
30 30 80 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

(สาขาการ

ท่องเที่ยว/การ

โรงแรมเท่านั้น)

35 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469612
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่ม

วิชาการท่องเที่ยว
30 40 80 20 20

36 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469613
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่ม

วิชาการโรงแรม
30 40 80 20 20

37 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469614
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชา

ร้านอาหารและภัตาคาร
30 40 80 20 20

38 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469615
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชา

ธุรกิจการบิน
30 40 80 20 20

39 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469341 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 30 30 76 20 20

40 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469339 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ 30 30 76 20 20

41 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469435 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 30 71 20 20

42 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469431 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30 71 20 20

43 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469432 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ 40 30 71 20 20

44 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469433 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 40 30 71 20 20

45 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469436 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 30 30 71 20 20

46 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469437 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ 60 30 71 20 20

47 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469434 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 30 30 71 20 20

48 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469523 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โดยการเทียบโอน) 30 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

สาขาการบัญชี

เท่านั้น
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องค์ประกอบและค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 
ตัวอักษร)O-NET PAT

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%)(ถ้ามี)

รอบที่ 4

จํานวน
รับชื่อคณะ/สาขาวิชารหัส

สาขาวิชาคณะลําดับ

49 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469520
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (โดยการ

เทียบโอน)
30 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

สาขาคอมพิวเตอร์

เท่านั้น

50 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469547 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (โดยการเทียบโอน) 40 30 71 20 20
รับสมัครวุฒิ ปวส.

ด้านบริหารธุรกิจ

51 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469543
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (โดย

การเทียบโอน)
40 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

ด้านบริหารธุรกิจ

52 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469521 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (โดยการเทียบโอน) 30 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

สาขาการตลาด

เท่านั้น

53 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469545
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (โดยการ

เทียบโอน)
40 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

ด้านบริหารธุรกิจ

54 คณะวิทยาการจัดการ (สมุทรปราการ) 1469548
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ (โดยการ

เทียบโอน)
30 30 71 20 20

รับสมัครวุฒิ ปวส.

ด้านบริหารธุรกิจ

55 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1462305 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์* 30

56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1462307 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* 30

57 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1462302 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์* 30

58 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1462320 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร* 30

59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1462309 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* 30

60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1466140 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า* 30

61 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1466141 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม* 30

62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมุทรปราการ) 1469234 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์* 30

63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมุทรปราการ) 1469236 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์* 30

64 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมุทรปราการ) 1469235 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม* 30

65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมุทรปราการ) 1469640 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม* 30

66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมุทรปราการ) 1469641 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า* 30
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องค์ประกอบและค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (การรับแบบ Admissions)

คุณสมบัติพิเศษ 
(ไม่เกิน 150 
ตัวอักษร)O-NET PAT

เกณฑ์ขั้นต่ํา (%)(ถ้ามี)

รอบที่ 4

จํานวน
รับชื่อคณะ/สาขาวิชารหัส

สาขาวิชาคณะลําดับ

67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมุทรปราการ) 1469200 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* 40

หมายเหตุ  *องค์ประกอบ และเกณฑ์คะแนนเป็นไปตามที่ ทปอ. กําหนด
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

รับสมัครรอบที่ 4 Admission 
ที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 92 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์   ต าบลประตูชัย            
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  เบอร์โทร 035-241196,035-276555 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. คุณสมบัติทั่วไป/เงื่อนไขส าหรับผู้สมัคร ดังนี้ 
 1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
 1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนดในหลักสูตร 
 1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเม่ือเป็นนักศึกษา 
 1.4 ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.5 สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) 
2.  คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จ านวนและคุณสมบัติเฉพาะ 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ 
 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ภาษาญี่ปุ่น 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ภาษาไทย 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ภาษาอังกฤษ 17 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ประวัติศาสตร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
สหวิทยาการอสิลามเพื่อการพัฒนา 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ภาษาจีน 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
ประยุกตศ์ิลป ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ศิลปะการแสดง 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า* 
ดนตรสีากล 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า** 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การปกครองท้องถิ่น 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ  
*ผู้สมัครในสาขาวิชาศิลปะการแสดง คุณสมบัติเฉพาะ ม.ปลายหรือเทียบเท่าและมีความสามารถทางดา้นการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์สากล,การแสดงละคร) 
**ผู้สมัครในสาขาวิชาดนตรีสากล คุณสมบตัิเฉพาะ ม.ปลายหรือเทียบเท่า 1. สามารถเล่นเครือ่งดนตรีไดอ้ย่างน้อย 1 ชิน้หรอืสามารถขับรอ้งเพลงได้ 2. สามารถบรรเลง
เครื่องดนตรีหรอืขับรอ้งบทเพลงพระราชนพินธ์ได้อย่างนอ้ย 1 เพลง 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 10 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
คหกรรมศาสตร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
เกษตรศาสตร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
เคม ี 10 ม.ปลาย สายวิทย-์คณิต 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 ม.ปลาย สายวิทย-์คณิต 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
จุลชีววิทยา 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
เทคโนโลยีการผลติพืช 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 ม.ปลาย (สายวิทย-์คณิต) 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ 10 ม.ปลาย (สายวิทย-์คณิต) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมการจัดการ 10 
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช. 
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 10 
ม.ปลาย (สายวิทย-์คณิต)  หรือ 
ปวช. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง) 

 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยว 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การจัดการโลจิสติกส ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การจัดการ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การตลาด 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การเป็นผูป้ระกอบการ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
การจัดการธุรกิจโรงแรม  
(มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลกัสูตร) 

10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยสมัยใหม ่
1 .  เป็ นหลักสู ตรปริญญาตรี  4  ปี 
หลักสูตรปฏิบัติการ  
2. ค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ  
20,000 บาท บริษัทฯให้ทุนการศึกษา 
70% นักศึกษาต้องช าระค่าบ ารุง
การศึกษา 30% (6,000 บาท) 
3. ภาคการศึกษาท่ี 1 กันยายน-
กุมภาพันธ์ (6 เดือน) และภาค
การศึกษาท่ี 2 มีนาคม-สิงหาคม 
(6เดือน) 
4. แต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นเรียน
ทฤษฎีท่ีมหาวิทยาลัย 3 เดือน และ
ปฏิบัติท่ีร้าน 7-ELEVEN บริษัทซพีี
ออลล์ 3 เดือน  
5. ระหว่างฝึกปฏิบัติการจะได้รับเบ้ีย
เลี้ยงและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน
เทียบเท่าพนักงานร้าน 7-ELEVEN 
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา  
หากส าเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน
บริษัทซีพีออลล์ และบริษัทในเครือ 
เป็นเวลา 2 ปี 
7. หากไม่ส าเร็จการศึกษาหรือพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา จะต้องใช้
ทุนการศึกษาเต็มจ านวน 

30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

 
3. ก าหนดการรับสมัคร 
 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบ TCAS เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุล าดับของแต่ละสาขาวิชาที่เลือก
สมัคร และช าระเงินค่าสมัครภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ทั้งนีก้ าหนดการรับสมัครให้เป็นไป
ตามก าหนดการของ ทปอ.  
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4. ก าหนดการสอบคัดเลือก การตัดสินผลการสอบ 
4.1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ผ่านระบบ TCAS หรือท่ี www.aru.ac.th)   29 พฤษภาคม 2562  

 4.2. สอบสัมภาษณ์                        1 มิถุนายน 2562  
 4.3. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา (ผ่านระบบ TCAS หรือท่ี www.aru.ac.th)           7 มิถุนายน 2562 
 4.4. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา                 15 มิถุนายน 2562 
 4.5. เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 
หมายเหตุ  
รายละเอียดการรายงานตัวและยนืยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.aru.ac.th ไดต้ัง้แต่วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เป็น
ต้นไป 
 

5. ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ตามห้องที่ก าหนด 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์ 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ 
 

การพัฒนาชุมชนและสังคม ห้อง 223 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
ภาษาญี่ปุ่น ห้อง 123 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
ภาษาไทย ห้อง 122 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
ภาษาอังกฤษ ห้อง 113 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
ประวัติศาสตร ์ ห้อง 213 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
สหวิทยาการอสิลามเพื่อการพัฒนา ห้อง 214 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
ภาษาจีน ห้อง 222 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   

นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร ์ ห้อง 125 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ ห้อง 212 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
ประยุกตศ์ิลป ์ ห้อง 224 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
ศิลปะการแสดง ห้อง 215 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   
ดนตรสีากล ห้อง 216 อาคารป่าตอง        (อาคาร 2)   

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร ์ ห้อง 116B อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) 
การปกครองท้องถิ่น ห้อง 124 อาคารฉะไกรน้อย   (อาคาร 1) 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์ 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์

ห้องประชุม 1 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คหกรรมศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์
เคม ี
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

จุลชีววิทยา 
เทคโนโลยีการผลติพืช 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมการจัดการ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์ 

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 

ห้องอินทนิล 1 
อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 

ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยว 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
การจัดการโลจิสติกส ์
การจัดการ 
การตลาด 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
การเป็นผูป้ระกอบการ 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยสมัยใหม ่
การจัดการธุรกิจโรงแรม  
(มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลกัสูตร) 

 
 
 

**************** 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

ที่ตั้ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน รวม 2 แห่ง คือ 
ส่วนวังจันทน์     เลขที่ 66 ถนนวังจันทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท์  055 - 258584, 055 - 251206, 055 - 259927 
ส่วนทะเลแก้ว  เลขที่ 156 หมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท์  055-267000-2  โทรสาร   055-267-091 

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th 

 
วัน – เวลา สอบสัมภาษณ์ 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. 
สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
เอกสารท่ีต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ 

ส าเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

งานรับเข้าศึกษา 055-267050 
 

คุณสมบัติเฉพาะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะครุศาสตร์ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศึกษา  และ
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 
2.70 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
แผนการเรียน วิทย์-คณิต  เกรดเฉลี่ยสะสม  2.70   ขึ้นไป 
 สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาคณติศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
แผนการเรียน วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   แผนการเรียน วิทย์-คณิต  
ศิลป์-ค านวณ ศิลป์-คอมพิวเตอร์  ปวช.ด้านคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน  
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   แผนการ
เรียน วิทย์-คณิต  ศิลป์-ค านวณ  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ. 4 ปี) 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน  
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพความงาม และสปา รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   หรือเทียบเท่า 
ทุกแผนการเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.4 ปี)   
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้น 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทย์-คณิต  เกรด
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทย์-คณิต   
ศิลป์-ค านวณ  ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทย์-คณิต   
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ทุกแผนการเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป   
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 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี)    
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ทุกแผนการเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า แผนการเรียน   
วิทย์-คณิต และ แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ   เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าทุกแผนการเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)   
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ทุกแผนการเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4ปี)   
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน    
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป      

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4ปี)   
สาขาวิชาการบัญชี  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน          

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. 4 ปี)  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  แผนการเรียนวิทย์-คณิต   ศิลป์-ค านวณ ไม่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  วิชาเอกพืชศาสตร์  วิชาเอกการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์  วิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  แผนการเรียนวิทย์-
คณิต  ศิลป์-ค านวณ  ปวช.ด้านเกษตรศาสตร์  ไม่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  วิชาเอกสัตวศาสตร์  วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า            
รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  แผนการเรียนวิทย์-คณิต  ศิลป์-ค านวณ  ปวช.ด้านสัตว
ศาสตร์  ปวช.ด้านสัตว์น้ า  ไม่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ. 4ปี)  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม  2.00 ขึ้นไป ศิลป์-ค านวณ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับทางด้านการเกษตร เกรดเฉลี่ยสะสม  2.25 ขึ้นไป ศิลป-์ทั่วไป เกรดเฉลี่ยสะสม  2.50 ขึ้นไป 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ. 4ปี)   
 สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน  
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน  
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ. 4ปี)  
 สาขาวิชาดนตรีสากล  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน เกรด
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ. 4ปี)  
 สาขาวิชานิติศาสตร์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน เกรด
เฉลี่ยสะสม  2.50  ขึ้นไป 
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ. 4ปี)  
 สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการเมืองการปกครอง  วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ. 4ปี)   
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น  วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ  รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
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O-NET

เกณฑข์ัน้ต า่แตล่ะ

วิชา

(%) (ถา้มี)

คา่น ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ต า่

(%) (ถา้มี)
วิชา

คา่น ้าหนัก 

(%)
วิชา

คา่น ้าหนัก 

(%)
รวม

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั - 20 - 75 30 - - 30

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาไทย - 20 - 75 30 - - 30

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 20 - 75 30 - - 30

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา - 20 - 75 30 - - 30

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา - 20 - 75 30 - - 30

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ - 20 - 75 30 - - 30

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ ัว่ไป - 20 - 75 30 - - 30

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาพลศึกษา - 20 - 75 30 - - 30

คณะครุศาสตร ์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 20 - 75 30 - - 30

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี - 10 - 71 10 72 30 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา - 10 - 71 10 72 30 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา - 10 - 71 10 72 30 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสกิส ์ - 10 - 71 10 72 30 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ - 10 - 71 10 72 30 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ - 10 - 71 20 72 20 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม - 10 - 71 10 72 30 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์ - 20 - 72 30 - - 30

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์(ศศ.บ.) - 50 - - - - - -

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - 10 - 71 10 72 30 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการจดัการสารสนเทศ - 10 - 71 10 72 30 40

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  สาขาวิชาบูรณาการสขุภาพความงามและสปา (ศศ.บ.) - 50 - - - - - -

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวตักรรมเซรามิกส ์ - 10 - 74 40  -  - 40

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม - 10 - 74 40  -  - 40

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ - 15 - 72 15 73 20 35

ตารางการรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม    ประจ าปีการศึกษา 2562

GAT (รหสั 85)

รหสั คณะหรือสาขาวิชา

PAT (รหสั 71-82)
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O-NET

เกณฑข์ัน้ต า่แตล่ะ

วิชา

(%) (ถา้มี)

คา่น ้าหนัก 
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เกณฑข์ัน้ต า่

(%) (ถา้มี)
วิชา

คา่น ้าหนัก 
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วิชา

คา่น ้าหนัก 

(%)
รวม

GAT (รหสั 85)

รหสั คณะหรือสาขาวิชา

PAT (รหสั 71-82)

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 15 - 72 15 72 20 35

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ - 15 - 72 15 72 20 35

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร - 10 - 71 10 72 30 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพฒันาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร 

วิชาเอกการพฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง

- 10 - 71 10 72 30 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพฒันาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร 

วิชาเอกการพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพ

- 10 - 71 10 72 30 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร - 10 - 72 10 73 30 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์วิชาเอกพืชศาสตร ์ - 10 - 71 10 72 30 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ - 10 - 71 10 72 30 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์วิชาเอกการจดัการระบบเกษตรอนิทรีย ์ - 10 - 71 10 72 30 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาสตัวศาสตรแ์ละการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้ า  วิชาเอกสตัวศาสตร ์ 10 - 71 10 72 30 40

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาสตัวศาสตรแ์ละการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้ า  วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้ า 10 - 71 10 72 30 40

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย  - 50  -  -  -  -  -  -

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 50 - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ - 50 - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น - 30 - 79 20  -  - 20

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาจนี - 30 - 80 20  -  - 20

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์       - 50 - - - - - -

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีสากล - 10 - 76 40  -  - 40

วิทยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวิชาการพฒันาชุมชน - 50 - - - - - -

วิทยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิ่น  สาขาวิชานิติศาสตร ์ - 50 - - - - - -

วิทยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวิชารฐัศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง - 50 - - - - - -

วิทยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวิชารฐัศาสตร ์ วิชาเอกการเมืองทอ้งถิ่น - 50 - - - - - -

วิทยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิ่น  สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์วิชาเอกการปกครองทอ้งถิ่น - 50 - - - - - -

วิทยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์วิชาเอกการบริหารจดัการภาครฐั - 50 - - - - - -

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ - 50 - - - - - -

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุ์รกจิ - 30 - 71 20 - - 20
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GAT (รหสั 85)

รหสั คณะหรือสาขาวิชา

PAT (รหสั 71-82)

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ - 50 - - - - - -

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนุษย์ - 50 - - - - - -

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด - 50 - - - - - -

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ - 50 - - - - - -

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ - 50 - - - - - -

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี - 30 - 71 20 - - 20

หมายเหต1ุ. GPAX ใหค้่าน ้าหนัก 20% ทกุคณะ/สาขาวิชา

2. O-NET ใหค้่าน ้าหนัก 30% ทกุคณะ/สาขาวิชา โดยก าหนดใหวิ้ชาภาษาไทย วิชาสงัคมศึกษา วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์ใหค้่าน ้าหนักวิชาละ 6%

3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ไดร้ะบคุะแนนรวมต า่สดุ (%)    เน่ืองจากเป็น คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรบันักศึกษาเป็นปีแรก   หรือมีการปรบัเปลี่ยนช่ือ คณะ/สาขาวิชา ไปจากเดิม    หรือไม่มี ผูส้มคัร/ผูผ่้านการคดัเลอืก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา
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มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  

 

 

ทีต่ั้ง 

 เลขท่ี 80 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมคัร 

1. หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. 5  ป) 

 คุณสมบัติดานความรู  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือเทียบเทา 

จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีคะแนนเฉลีย่สะสม ไมต่ํากวา 3.00 

          คุณสมบัติดานคุณลักษณะความเปนครู  

 (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

 (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ี

รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

           (3) มีความประพฤติเรียบรอย และมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี  

ก.  เปนผูมีความรับผดิชอบตอภาระหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย  

ข.  เปนผูเลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวยความ

บริสุทธ์ิใจ  

ค.  ไมเคยเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมเคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

(4)  คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะตอไปน้ี  

ก.  มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู  

ข.  มีจิตใจมุงมั่นพัฒนาท้ังตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  

ค.  ไมเคยมีประวัติเปนโรคจติ  โรคประสาท  

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

(1)  สําหรับผูสมัครเขาศึกษา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร , สาขาวิชาเคมี,  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวิชาฟสิกส ตองเปนผูท่ี

กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร – คณติศาสตร 

(2)  สําหรับผูสมัครเขาศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

สายวิทยาศาสตร  หรือสายศิลปคาํนวณ  

2.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

      2.1  ระดับ ปริญญาตรี 4 ป 

คุณสมบัติดานความรู 

(1) ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร    

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50    

คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  
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 (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

  (2)   มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้  คือ โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการ  เปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบรอย  

       2.2 ระดับ ปริญญาตรี  4 ป เทียบเขาศึกษา รับผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ  (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป) 

คุณสมบัติดานความรู  

(1) ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา          

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50   

คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

(1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

(3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

         3.1  ระดับปริญญาตรี 4 ป 

         คุณสมบัติดานความรู 

          (1)  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ในระดับ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

          (2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

         คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

          (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

      (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้  คือ โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการ  เปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

          (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

        คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

         (1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา  สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง   ตองเปนผูท่ีสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ  

ปวช.ทุกสาขา  และคณุสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นชอบ 

       3.2  ระดับ ปริญญาตรี  4 ป เทียบเขาศึกษา รับผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป) 

       คุณสมบัติดานความรู  

         (1) ตองเปนผูท่ีสําแร็จการระดับอนุปริญญาหรือ ป.วส. ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ         

         (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50   

       คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

         (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
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         (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

         (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

       คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

         (1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีกอสรางและโยธา)    และ สาขาวิชาการจัดการงาน

ชางและผังเมือง   ตองเปนผูท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ชางกอสราง, ชางโยธา,ชางเขียนแบบ, ชางสํารวจ, 

สถาปตยกรรม   และคณุสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นชอบ 

         (2) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)    ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาใน

ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.  อิเลก็ทรอนิกส, แมคคาทรอนิกส, ไฟฟา  และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นชอบ 

      3.3  ระดับปริญญาตรี 2 ป ตอเนื่อง  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  รับผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

 ในระดับอนุปริญญา  ปวส.  หรือเทียบเทา  ทางชางอุตสาหกรรม เทียบเขาศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป) 

       คุณสมบัติดานความรู  

        (1)  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา          

        (2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50   

        คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

        (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

        (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย   โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

        (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

       คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

        (1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานกอสราง (ตอเน่ือง)   ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ในระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทา  ทางดาน ชางกอสราง  ชางโยธา   สถาปตยกรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

        (2) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเน่ือง)     ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา

หลักสูตร 3 ป  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเทา  ทุกสาขาวิชา 

4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)  หลักสูตรนเิทศ 

ศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  (บธ.บ.)   

 4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป  

คุณสมบัติดานความรู 

           (1) ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50    

คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

            (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
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            (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

            (3)  มีความประพฤติเรียบรอย  

            4.2  ระดับปริญญาตรี 4 ป เทียบเขาศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  รับ

ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเทียบเขาศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม

นอยกวา 2 ป) 

คุณสมบัติดานความรู  

            (1)  ตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา          

            (2 ) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50   

คุณสมบัติดานคุณลักษณะ  

            (1)  ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

            (2)  มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ

อาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

            (3)  มีความประพฤติเรยีบรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการคัดเลือก 

1. ผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือเทียบเทาจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 1.1 ใชคะแนน GAT และ PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในรอบ ดังน้ี 

-การสอบ GAT และ PAT ประจาํป 2561 (กุมภาพันธ 2561) หรือ 

-การสอบ GAT และ PAT ประจาํป 2562 (กุมภาพันธ 2562) 

 1.2 จะใชผลคะแนนสอบครั้งท่ีดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประสานงานขอรบัผล

คะแนนของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มาประมวลผลการคัดเลือก ผูสมัครไมตองยื่นคะแนน 

GAT และ PAT มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 1.3 เกณฑคะแนนและคานํ้าหนักท่ีใชในการพิจารณาคัดเลือก ใชตามเกณฑแตละคณะท่ีรับเขาของมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญา (ปวส. ) หรือเทียบเทา 

 2.1 ใชผลการพิจารณาจากการสมัภาษณของคณะกรรมการสัมภาษณจากแตละสาขาท่ีเปดรับ 

 2.2 ผลการตดัสินของคณะกรรมการสัมภาษณของมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคามถือเปนท่ีสิ้นสดุ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 561/742

กลับหน้าสารบัญ



องคประกอบวิชาและคาน้ําหนักของแตละคณะ/สาขาวิชา 

คณะ/สาขาวิชา รอยละคาน้ําหนัก 

 
GAT 

ความถนัด

ท่ัวไป 

PAT 1 

คณิตศาสตร 

PAT 2 

วิทยาศาสตร 

PAT 3 

ความถนัดทาง

วิศวกรรม 

PAT 5 

ความถนัดทาง

วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร      

ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 

ปริญญาตรี 5 ป      

1.  สาขาวิชาภาษาไทย 20 30 30 - 20 

2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 30 30 - 20 

3.  สาขาวิชาคณิตศาสตร 20 30 30 - 20 

4.  สาขาวิชาเคม ี 20 30 30 - 20 

5.  สาขาวิชาชีววิทยา 20 30 30 - 20 

6. สาขาวิชาฟสิกส 20 30 30 - 20 

7.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 20 30 30 - 20 

8.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 20 30 30 - 20 

9.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 30 30 - 20 

10.  สาขาวิชาสังคมศึกษา 20 30 30 - 20 

11.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 20 30 30 - 20 

12.  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอน

ภาษาไทย 

20 30 30 - 20 

13.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป 20 30 30 - 20 

14   สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 30 30 - 20 

15. สาขาพลศึกษา 20 30 30 - 20 

16. ดนตรีศึกษา 20 30 30 - 20 

17   สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ

แนว-คอมพิวเตอรศึกษา 

20 30 30 - 20 

18   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอรศึกษา 

20 30 30 - 20 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิขาวิทยาศาสตรการกีฬา 20 20 60 - - 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิขาการจดัการการกีฬา 20 20 60 - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
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วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาเคม ี 20 20 60 - - 

2.สาขาวิชาชีววิทยา 20 20 60 - - 

3.สาขาวิชาฟสิกส 20 20 60 - - 

4.สาขาวิชาคณิตศาสตร 20 50 30 - - 

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 20 40 40 - - 

6.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 40 30 30 - - 

7.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 20 10 70 - - 

8.สาขาวิชาสถิติศาสตรประยุกต 20 60 20 - - 

9.สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 20 20 60 - - 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 20 60 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร      

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 40 20 20 20 - 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการการผลิต) 

40 20 20 20 - 

3.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม) 

40 20 20 20 - 

4.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการโลจสิติกส) 

40 20 20 20 - 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร 40 20 20 20 - 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 40 20 20 20 - 

เทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา 40 30 30 - - 

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต) 

40 30 30 - - 

3.สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง 40 30 30 - - 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา 

     

1.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 40 20 20 - - 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการการผลิต) 

40 20 20 - - 

3.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม) 

40 20 20 - - 
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4.สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

(กลุมวิชาการจัดการโลจสิติกส) 

40 20 20 - - 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร 40 20 20 - - 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 40 20 20 - - 

เทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา 

     

1.สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา 40 30 30 - - 

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต) 

40 30 30 - - 

3.สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง 40 30 30 - - 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ) 100     

2.ภาษาไทย (แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย) 100     

3.ภาษาอังกฤษ 100     

4.สารสนเทศศาสตร 100     

5.นาฎศิลปและการละคร 100     

6.ดนตรสีากล 100     

7.ดนตรีเทคโนโลย ี 100     

8.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 100     

9.ภาษาจีน(ภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ) 100     

10.ภาษาจีน(การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 2+1+1) 

100     

11.สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 100     

12.การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 100     

13.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 100     

ศิลปบัณฑิต  (ศล.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาศิลปกรรม  100     

2.สาขาวิชาวิจิตรศลิป 100     

คณะนิติศาสตร      

นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชานิติศาสตร 50 20 30 - - 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร      
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) ปริญญาตรี 

4 ป 

     

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 50 20 30 - - 

รัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1. สาขาวิชารัฐศาสตร 60 40 - - - 

คณะวิทยาการจัดการ      

นิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชานิเทศศาสตร (แขนงการโฆษณาและ

การสื่อสารดจิิตอล) 

50 50 - - - 

2.สาขาวิชานิเทศศาสตร (แขนงประชาสัมพันธ

และการสื่อสารองคกร) 

50 50 - - - 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 60 40 - - - 

บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาการบัญชี 60 40 - - - 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1.สาขาวิชาการตลาด 60 40 - - - 

2.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 60 40 - - - 

3.สาขาวิชาการจัดการ 60 40 - - - 

4.สาขาวิชาบริหารการเงิน 60 40 - - - 

5.สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 60 40 - - - 

6.สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 100 - - - - 

บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา 

     

1.สาขาวิชาการบัญชี 60 40 - - - 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา 

     

1.สาขาวิชาการตลาด 60 40 - - - 

2.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 60 40 - - - 

3.สาขาวิชาการจัดการ 60 40 - - - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร      

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)      
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ปริญญาตรี 4 ป 

1.เกษตรศาสตร (แขนงพืชศาสตร) 20 20 60 - - 

2.เกษตรศาสตร (แขนงการประมง) 20 20 60 - - 

3.เทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว(แขนง

เทคนิคการสัตวแพทย) 
20 20 60 - - 

4.เทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว(แขนงการ

พยาบาลสัตว) 
20 20 60 - - 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 60 - - 

6. สาขาวิชาสัตวศาสตร 20 20 60 - - 

7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 20 20 60 - - 

8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 20 20 60 - - 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ป 

     

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 40 40 - - 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชัน 20 40 40 - - 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ

สื่อสาร 

20 40 40 - - 

4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 20 40 40 - - 
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มหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
 
 
ทีต่ั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี  
6 กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไร่ยา ด้านหน่ึงของมหาวิทยาลัยติดกับถนนรักศักด์ิชมูล อีกด้านหน่ึงติดกับถนน
สุขุมวิท มีเน้ือที่ 720 ไร่ 3 งาน 
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rbru.ac.th/ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะ 
คณะพยาบาลศาสตร์  สาขาวชิา พยาบาลศาสตรบัณฑิต จาํนวนรับ 50 คน 
1.คุณสมบัติทัว่ไป 

1.1  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 1.2  อายุไม่ตํ่ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
 1.3  ถ้าผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 

      ของปีการศึกษาที่สมคัร 
 1.4  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 
 1.5  เป็นพลเมอืงของประเทศไทยตามกฎหมาย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีช่ือเสียงเสียหาย  
                 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา   
 

2. คุณสมบัติด้านการศึกษา 
 2.1 ผ่านการสอบวัดความรู้  

- GAT    ร้อยละ 20 
- GPAX  ร้อยละ 20 
- O-NET ร้อยละ 30 
- PAT2   ร้อยละ 30 

 2.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต 
 2.3 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 10 หน่วยกิต 
 2.4 มีผลเฉลี่ยการเรียนสะสมตลอดหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ตํ่ากว่า 2.50 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
3.1  มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 150 เซนติเมตร นํ้าหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพ 

(นํ้าหนักเกินเกณฑ์ปกติไม่มาก) ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  
และปราศจากโรค  อาการของโรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้ 
  3.1.1  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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  3.1.2  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 
Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึง
ปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
  3.1.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.2  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  โรคลมชักท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ทัง้น้ีโรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้ 
  3.2.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 
  3.2.3  โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่าง
ถาวร 
  3.2.4  ภาวะไตวายเรื้อรัง 
  3.2.5  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
 3.3  ตาบอดสี ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจ 
 3.4  ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
  3.4.1  สายตาตํ่ากว่า 6/12 ทั้ง 2 ข้าง 
  3.4.2  สายตาข้างใดข้างหน่ึงตํ่ากว่า 6/24 
  3.4.3  ไมส่ามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
 3.5  หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท                     
และการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 
 3.6  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการ 
ศึกษาและการสื่อสาร ทั้งน้ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้ 
 

หมายเหตุ          
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ ์จะต้องได้รับการตรวจสขุภาพจากโรงพยาบาลรัฐบาล  

รายละเอียด ดังน้ี 
       1.1 การตรวจร่างกายทั่วไป 
       1.2 การตรวจทางรังสีทรวงอก 
       1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น 
       1.4 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจ เน่ืองจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน 
       1.5 อาจมีการขอตรวจเพ่ิมเติมในกรณ ีแพทย์สงสัยอาการของโรคอ่ืน ๆ  
 2. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นในภายหลัง                
จะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษา 
 3. หากรายงานผลการตรวจร่างกายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1- 1.4 มีข้อหน่ึงข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจาก              
ที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษา 
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มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา  
 

 

ที�ตั�ง 
 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000 

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา 

             1.  ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
             2.  ไม่เคยเป็นคนวกิลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื1นซึ1 งสังคมรังเกียจ 
             3.  ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที1สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ในกรณีที1โทษนั:นเกิดจากความผิด 
อนัไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 
             4.  ไม่เคยถูกคดัชื1อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผดิทางวนิยั 
             5.  มีคุณสมบติัอื1นตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัและหรือหลกัสูตรสาขาวชิาที1สมคัรเขา้ศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะคณะครุศาสตร์ 

 1. คุณสมบัติด้านคุณลกัษณะความเป็นครู 
          1.  เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ที1ที1ไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี 

            2.  มีร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี:  คือ โรคเรื: อน  วณัโรคในระยะอนัตราย  โรคเทา้ชา้งใน
ระยะปรากฏอาการเป็นที1รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดใหโ้ทษอยา่งร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื:อรัง 
                     3.  มีความประพฤติเรียบร้อย   
                     4.  เป็นผูเ้ลื1อมใสในศาสนา และสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ดว้ยความบริสุทธิ@ ใจ 
           5.  ไม่เคยเป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี ไม่เคยมีประวติัความประพฤติเสื1อมเสียอยา่งร้ายแรง 

     2. คุณลกัษณะทางจิตใจ  

                  1.  มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู  
         2.  ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคจิต โรคประสาทขั:นรุนแรง 
           3.  ไม่เป็นผูมี้บุคลิกภาพผดิปกติอื1น ๆ อนัเป็นอุปสรรคและก่อใหเ้กิดความเสียหายในการ
ประกอบอาชีพครู 
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ลาํดั
บ 

คณะที�เปิด สาขาวชิา/หลกัสูตรที�เปิด 
รหัสคณะ/สาขา  

(11 หลกั) 

รอบที� 4 

จาํนวน

รับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

(1-10) 

คุณสมบัตพิเิศษ  

(ไม่เกนิ 150 ตวัอกัษร) 

1 คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 16415011014 3 กลุ่มสาระที� 7.1    

2 คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษ 16415011024 3 กลุ่มสาระที� 7.1   

3 คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา 16415011034 5 กลุ่มสาระที� 7.1   

4 คณะครุศาสตร์ สงัคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) 16415011044 5 กลุ่มสาระที� 7.1   

5 คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 16415011054 2 กลุ่มสาระที� 7.1 วทิย-์คณิต, คณิต-องักฤษ  

6 คณะครุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ทั1วไป 16415011064 2 กลุ่มสาระที� 7.2  วทิย-์คณิต 

7 คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั 16415011074 2 กลุ่มสาระที� 7.1   

8 คณะครุศาสตร์ พลศึกษา 16415011084 5 กลุ่มสาระที� 7.1   

9 คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 16415011094 5 กลุ่มสาระที� 7.1   

10 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาไทย 16414012014 5 กลุ่มสาระที�  9.2.1   

11 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษ 16414012024 3 กลุ่มสาระที�  9.2.1   

12 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาษาองักฤษเพื1อธุรกิจบริการ 16414012034 2 กลุ่มสาระที�  9.2.1   

13 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การพฒันาชุมชน 16414012044 4 กลุ่มสาระที�  9.2.1   

14 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สวสัดิการสงัคม 16414012054 5 กลุ่มสาระที�  9.2.1   

15 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 16414012064 10 กลุ่มสาระที�  9.1 วทิย-์คณิต, ศิลป์-คาํนวณ 

16 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 16414012074 4 กลุ่มสาระที�  9.2.1   

17 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิสิกส์ 16414013014 10 กลุ่มสาระที�  2.1 วทิย-์คณิต 
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ลาํดั
บ 

คณะที�เปิด สาขาวชิา/หลกัสูตรที�เปิด 
รหัสคณะ/สาขา  

(11 หลกั) 

รอบที� 4 

จาํนวน

รับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

(1-10) 

คุณสมบัตพิเิศษ  

(ไม่เกนิ 150 ตวัอกัษร) 

18 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์ 16414013024 10 กลุ่มสาระที�  2.2 วทิย-์คณิต 

19 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 16414013034 10 กลุ่มสาระที�  2.2 วทิย-์คณิต, ศิลป์-คาํนวณ 

20 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 16414013044 10 กลุ่มสาระที�  2.1   

21 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ชีววทิยา 16414013054 10 กลุ่มสาระที�  2.1 วทิย-์คณิต 

22 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คหกรรมศาสตร์ 16414013064 10 กลุ่มสาระที�  5   

23 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จุลชีววทิยาประยกุต ์ 16414013074 10 กลุ่มสาระที�  2.1 วทิย-์คณิต 

24 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณิตศาสตร์ 16414013084 10 กลุ่มสาระที�  2.1 วทิย-์คณิต 

25 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เคมี 16414013094 10 กลุ่มสาระที�  2.1 วทิย-์คณิต 

26 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การจดัการสิ1งแวดลอ้ม 16414013104 10 กลุ่มสาระที�  2.1 วทิย-์คณิต 

27 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาธารณสุขชุมชน 16414013114 1 กลุ่มสาระที�  1.1 วทิย-์คณิต 

28 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์สุขภาพและสปา 16414013124 25 กลุ่มสาระที�  2.1   

29 คณะวทิยาการจดัการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16414014014 10 กลุ่มสาระที�  6.1   

30 คณะวทิยาการจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 16414014024 10 กลุ่มสาระที�  6.1   

31 คณะวทิยาการจดัการ การตลาด 16414014034 10 กลุ่มสาระที�  6.1   

32 คณะวทิยาการจดัการ การจดัการ 16414014044 10 กลุ่มสาระที�  6.1   

33 คณะวทิยาการจดัการ การจดัการท่องเที1ยว 16414014054 10 กลุ่มสาระที�  6.2.1   

34 คณะวทิยาการจดัการ นิเทศศาสตร์(สื1อสารมวลชน) 16414014064 10 กลุ่มสาระที�  9.2.1   
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ลาํดั
บ 

คณะที�เปิด สาขาวชิา/หลกัสูตรที�เปิด 
รหัสคณะ/สาขา  

(11 หลกั) 

รอบที� 4 

จาํนวน

รับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

(1-10) 

คุณสมบัตพิเิศษ  

(ไม่เกนิ 150 ตวัอกัษร) 

35 คณะวทิยาการจดัการ เศรษฐศาสตร์ 16414014074 20 กลุ่มสาระที�  6.1 วทิย-์คณิต, ศิลป์-คาํนวณ 

36 คณะวทิยาการจดัการ การบญัชี 16414014084 5 กลุ่มสาระที�  6.1   

37 คณะวทิยาการจดัการ การจดัการนวตักรรมการคา้ 16414014094 20 กลุ่มสาระที�  6.1   

38 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เกษตรศาสตร์ 16414015014 10 กลุ่มสาระที�  5   

39 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร การเพาะเลี:ยงสตัวน์ํ: า 16414015024 10 กลุ่มสาระที�  5   

40 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 16414015034 10 กลุ่มสาระที�  5   

41 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร (การผลิตพืช) 16414015044 4 กลุ่มสาระที�  6.1 วทิย-์คณิต 

42 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร (การผลิตสตัว)์ 16414015054 10 กลุ่มสาระที�  6.1 วทิย-์คณิต 

43 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร การผลิตและการจดัการผลิตภณัฑอ์าหาร 16414015064 10 กลุ่มสาระที�  6.1 วทิย-์คณิต 

44 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย 16414016014 1 กลุ่มสาระที�  8   

45 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์และการแสดง 16414016024 2 กลุ่มสาระที�  8   

46 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทศันศิลป์ 16414016034 10 กลุ่มสาระที�  8   

47 คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ 16414016044 10 กลุ่มสาระที�  8   

48 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ตะวนัตก 16414016054 10 กลุ่มสาระที�  8   

49 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วศิวกรรมโลจิสติกส์ 16414017014 10 กลุ่มสาระที�  3   

50 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วศิวกรรมการจดัการและระบบการผลิต 16414017024 15 กลุ่มสาระที�  3   

51 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยอีุตสาหการ 16414017034 10 กลุ่มสาระที�  2.1   
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

1. ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

โทรศัพท Service Center 02-244-5555 เว็บไซต www.entrance.dusit.ac.th   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสถานที่จัดการเรียนการสอนนอกที่ต้ังอีก 5 แหง ดังน้ี วิทยาเขตสุพรรณบุร ีศูนยการศึกษา

นอกที่ต้ัง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง หัวหิน และศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 

สามารถดูรายละเอียดที่ต้ังศูนยการศึกษาเพิ่มเติม ไดที่เว็บไซต www.entrance.dusit.ac.th 

 

2. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดรับ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะ/โรงเรียน (เทียบเทาคณะ) ในหลักสูตรและ

สาขาวิชา ดังตอไปน้ี 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 

โรงเรียนการเรือน  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกําหนดและการประกอบอาหาร  30 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   40 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 60 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 

30 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

(ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง) 

30 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

(ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง) 

30 

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40 

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว  40 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง) 30 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หมายเหตุ 1) 60 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง) (หมายเหตุ 2) 30 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 40 

คณะครุศาสตร  

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 
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คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก)  

(หมายเหตุ 3) 

30 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง)  

(หมายเหตุ 2) 

30 

คณะพยาบาลศาสตร  

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 30 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 40 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 

คณะวิทยาการจัดการ  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ 40 

- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 30 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  40 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 40 

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  40 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  40 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย   40 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 40 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 40 

- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 40 

 
หมายเหตุ: 1. ผูสมัครที่เลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน (กรุงเทพมหานคร) เมื่อเขาศึกษาในช้ันปที่ 1-2 จัดการเรียน
การสอนที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และช้ันปที่ 3-4 จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 574/742

กลับหน้าสารบัญ



2. ผูสมัครที่เลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่จัดการเรียนการสอน        
ณ ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง เฉพาะช้ันปที่ 1 จะตองเขาพักที่หอพักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกที่ต้ัง ลําปาง จังหวัดลําปาง 

  3. ผูสมัครที่เลือกเรียนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก จะตองเขา
พักที่หอพักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก จังหวัดนครนายก ทุกช้ันป 

 

3. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

1. คายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา (คาพัฒนานักศึกษากอนเขารับการศึกษา) เรียกเก็บครั้งเดียวกอนเขาศึกษา 
จํานวน 4,000 บาท 

2. คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม เรียกเก็บครั้งเดียวในวันรายงานตัว จํานวน 7,000 บาท 

3. คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ เปนระบบเหมาจาย แบงจายตามภาคการศึกษา  

ประมาณ 20,000 – 45,000 บาท 

4. คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เปนระบบเหมาจาย แบงจายตามภาคการศึกษา          

ประมาณ 40,000 บาท 

5. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาในแตละหลักสูตรไมเทากัน ขอใหตรวจสอบรายละเอียด   

อีกครั้งกอนการรายงานตัวเขาศึกษา 

6. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไมนับรวมคาหอพัก คาใชจายสวนตัวของนักศึกษา หรือกิจกรรมซอมเสริม

ใหกับนักศึกษา 

ทั้งน้ี อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560  

สามารถดูรายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมไดที่ www.entrance.dusit.ac.th 

หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการศึกษาโดยมิตองแจงลวงหนา 

 2. นักศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธ์ิกอนวันรายงานตัวเขาศึกษา 

 3. นักศึกษาตองชําระเงินคาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม และคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1      

ณ วันรายงานตัวเขาศึกษา 

 

4. เกณฑการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะ 
 เกณฑการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของแตละหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดรับ ใหเปนไปตาม
เอกสารแนบทายน้ี 
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ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5 คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

1 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการกําหนดและการประกอบอาหาร
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.20                    
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายคณิต-วิทย 
3. เพศหญิง สวนสูงไมตํ่ากวา 155 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง    
4. เพศชาย สวนสูงไมตํ่ากวา 160 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง   
5. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

2 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.20                  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

3 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.20                  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

4 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.20                  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

5 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.20                  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

6 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง)

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.20                  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

7 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง)

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.20                  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

8 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
(อาคารวิทยาศาสตร  ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.20                  
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

หลักเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2562

ลําดับ

รอบท่ี 4 Admission

คณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 576/742

กลับหน้าสารบัญ



ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5 คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

หลักเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2562

ลําดับ

รอบท่ี 4 Admission

คณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา

9 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

30 20 50 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. กรณีนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00
3. สอบสัมภาษณ โดยเอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ 
(พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

10 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว

30 20 50 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00  
3. แฟมสะสมงานกิจกรรมที่แสดงออกถึงงานสรางสรรค หรือ งานจิตอาสา หรืองานที่แสดงออกถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย (ถามี)
4. รางกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานสายอุตสาหกรรมทองเที่ยว
5. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

11 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว 
(ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง)

30 20 50 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00  
3. แฟมสะสมงานกิจกรรมที่แสดงออกถึงงานสรางสรรค หรือ งานจิตอาสา หรืองานที่แสดงออกถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย (ถามี)
4. รางกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานสายอุตสาหกรรมทองเที่ยว
5. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

12 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

30 20 50 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. คุณสมบัติเฉพาะ                    
  2.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร
  2.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
  2.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง
  2.4 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
  2.5 ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการส่ือสาร
  2.6 ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการ
ประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน
3. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนา
เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 577/742

กลับหน้าสารบัญ



ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5 คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

หลักเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2562

ลําดับ

รอบท่ี 4 Admission

คณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา

13 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
(ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง)

30 20 50 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ                   
  2.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร
  2.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
  2.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง
  2.4 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
  2.5 ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการส่ือสาร
  2.6 ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการ
ประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน 
3. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
4. มีแฟมสะสมผลงานในดานตาง ๆ ที่เปนความสามารถพิเศษ ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2560 (จัดทําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีการแนะนํา
ตัวเอง 5 หนา และแสดงหลักฐานหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ)
5. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

14 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

30 20 50 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. คุณสมบัติเฉพาะ
  2.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร
  2.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร       
  2.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน BMI อยูในเกณฑปกติของมาตรฐาน Asian
  2.4 ตองเปนผูมีสุขภาพแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ ไมเปนโรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฎอาการ
เดนชัดหรือรุนแรงและไมเจ็บปวย ไมเปนโรคเรื้อรังหรือติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการเรียนและการปฏิบัติงาน
3. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนา
เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

15 คณะครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 20 20 30 เกณฑพิจารณาการสัมภาษณของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. บุคลิกภาพ
2. ทักษะการส่ือสาร 
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูปฐมวัย
4. ไมมีความบกพรองทางดานรางกาย การเรียนรู และไมเปนโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 5 ในการคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 578/742

กลับหน้าสารบัญ



ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5 คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

หลักเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2562

ลําดับ

รอบท่ี 4 Admission

คณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา

16 คณะครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก)

30 20 20 30 เกณฑพิจารณาการสัมภาษณของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. บุคลิกภาพ
2. ทักษะการส่ือสาร 
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูปฐมวัย
4. ไมมีความบกพรองทางดานรางกาย การเรียนรู และไมเปนโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 5 ในการคัดเลือก

17 คณะครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง)

30 20 20 30 เกณฑพิจารณาการสัมภาษณของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. บุคลิกภาพ
2. ทักษะการส่ือสาร 
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูปฐมวัย
4. ไมมีความบกพรองทางดานรางกาย การเรียนรู และไมเปนโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 5 ในการคัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.50
3. สวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร และน้ําหนักและสวนสูงมีความสัมพันธกัน โดยมีคาBMIไมนอยกวา18.5 กก./ตร.ม. และไมเกิน 29 กก./ตร.ม.
4. คุณสมบัติอื่นๆ
   4.1 มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
   4.2 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
   4.3 เปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง* ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ดังนี้
     1) ปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง
     2) โรคติดตอในระยะอันตราย
     3) โรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน ลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง  โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง 
     ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดใหโทษ
     4) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
     5) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เชน ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
     6) หูหนวกหรือหูตึง
     7)  โรคหรือความพิการอื่นๆที่คณะกรรมการและผูตรวจรางกายเห็นวาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
   4.4. ในกรณีที่เปนนักศึกษาตางชาติตองผานการทดสอบทักษะภาษาไทยตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

18 3030 20 20

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 579/742

กลับหน้าสารบัญ



ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5 คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

หลักเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2562

ลําดับ

รอบท่ี 4 Admission

คณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) (ตอ)

หมายเหตุ      
*สุขภาพแข็งแรง พิจารณาตาม ผลการตรวจรางกาย ซึ่งนักศึกษาตองยื่นในวันสัมภาษณ  การตรวจรางกายมีรายละเอียด ดังนี้
          1.ตรวจรางกายทั่วไป ไดแก น้ําหนัก สวนสูง BMI ความดันโลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ชองคอ  ฟน เหงือก คอ/ไทรอยด ปอด/ทรวงอก/
หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
          2. ตรวจสายตา ไดแก สายตาส้ัน , ยาว,เอียง, ตาบอดสี
          3. การตรวจปสสาวะ  : ตรวจการต้ังครรภ  และตรวจหาสารเสพติด 
          4. การตรวจเลือด  (HIV  ไวรัสตับอักเสบ)
          5. ภาพถายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)

19 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

30 20 30 20  สอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติตอวิชาชีพจิตวิทยา 
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1 ในการคัดเลือก

20 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร

30 20 50 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.50 
2. ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาภาษาไทย และ รายวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 2.50
3. สอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ แฟมสะสมงาน และผลสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) เชน TOEFL iBT, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET
 * ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

21 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

30 20 50 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา2.50 
2. ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 2.50
3. สอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ ความสามารถในการส่ือสาร บุคลิกภาพ และผลสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) เชน TOEFL iBT, IELTS, TOEIC, CU-TEP, 
TU-GET 
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

22 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

30 20 50 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทักษะการส่ือสารทั้งไทยและภาษาตางประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน) ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ และความพรอมในการเขาศึกษา        
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย ใบผลการเรียน (transcript)  พรอมสําเนา  Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานใน
ดานตางๆ เปนตน 
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

23 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 30 20 30 20 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา 
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร) เปนตน  
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1 ในการคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 580/742

กลับหน้าสารบัญ



ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5 คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

หลักเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2562

ลําดับ

รอบท่ี 4 Admission

คณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา

24 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

30 20 30 20 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา   
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร) เปนตน  
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1 ในการคัดเลือก

25 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา

30 20 30 20 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา 
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร) เปนตน  
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1 ในการคัดเลือก

26 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 20 30 20 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา 
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร) เปนตน  
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1 ในการคัดเลือก

27 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

30 20 30 20 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงาน (ถามี) (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร)
 เปนตน  
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1 ในการคัดเลือก

28 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

30 20 30 20 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงาน (ถามี) (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร)
 เปนตน  
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1 ในการคัดเลือก

29 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย

30 20 30 20 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ  โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพและทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา 
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร) เปนตน                            
4. คุณสมบัติเฉพาะ                                          
  4.1 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง BMI 20-29
  4.2 มีสวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร
  4.3 มีมนุษยสัมพันธดี มีภาวะผูนํา เปนผูมีจิตอาสา
  4.4 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1 ในการคัดเลือก
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ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5 คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

หลักเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2562

ลําดับ

รอบท่ี 4 Admission

คณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา

30 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 20 10 20 20 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00               
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมีคะแนน คะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

31 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

30 20 10 20 20 1. สําเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย-คณิต สายศิลปคํานวณ สายศิลปภาษา หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ
* ตองมี คะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

32 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 20 10 10 30 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.70                    
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายคณิต-วิทย 
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมี คะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 1, คะแนน PAT 2 นการคัดเลือก

33 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30 20 20 30 1. สําเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย-คณิต
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00
3. สอบสัมภาษณ
* ตองมี คะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT, คะแนน PAT 2 ในการคัดเลือก

34 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

30 20 50 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00
2. สอบสัมภาษณ          
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

35 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

30 20 50 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00
2. สอบสัมภาษณ โดยพิจารณา บุคลิกภาพ การส่ือสาร แฟมสะสมงาน
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก

36 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

30 20 50 1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00
2. สอบสัมภาษณ โดยพิจารณา บุคลิกภาพ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและกฎหมาย
* ตองมีคะแนน ONET, คะแนน GPAX, คะแนน GAT ในการคัดเลือก
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มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
 
 
ทีต่ั้ง 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ตั้ งอยู่เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โ ท ร ศั พ ท์ . 021601111, 021601023, 021601380 โ ท ร ส า ร . 021601262 Web Site : http://admission.ssru.ac.th/ , E-mail : 
Chontiya.le@ssru.ac.th 
 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  14 สาขาวชิา ท่ีตั้ง อาคาร 22, 24, 25 และ 26 สอบถามการรับสมคัรติดต่อ  
ฝ่ายบริการการศึกษา ส านกังานคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 26 โทร. 02-160-1143 -5 (เบอร์ตรงคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ต่อ 12 – 13 
โทรสาร 02-160-1146  Website : http://www.sci.ssru.ac.th 
         สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ เบอร์ต่อสาขาวชิา 

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 4 โทร. 02 160-1082 
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม อาคาร 24 ชั้น 2   โทร.02-160-1208-9  
3. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ อาคารสดบัสนธ์ิเฉียดเกษม อาคาร 25 ชั้น1 โทร. 02-160-1168   
4. สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์                 อาคาร 26  ชั้น 1  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 36 
5. สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์                อาคาร 26  ชั้น 2     ต่อ  5204   
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อาคาร 26  ชั้น 2         ต่อ 5109-10 
7. สาขาวชิาเคมี                               อาคาร 26   ชั้น 3                   ต่อ 5207  
8. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ               อาคาร 26  ชั้น 3     ต่อ 5105 
9. สาขาวชิาชีววทิยา                             อาคาร 26  ชั้น 4     ต่อ 5208 
10. สาขาวชิาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม     อาคาร 26  ชั้น 4     ต่อ 5206 
11. สาขาวชิาคณิตศาสตร์สารสนเทศ      อาคาร 26  ชั้น 5    ต่อ 5205  
12. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์         อาคาร 26  ชั้น 5     ต่อ 5107-8  อาคาร 22 ชั้น 3   

                                                                                                                                             02 160-1159 
13. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ        อาคาร 26  ชั้น 5     ต่อ 5103 
14. สาขาวชิาสถิติประยกุต ์                อาคาร 26  ชั้น 5     ต่อ 5203  

           อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
       ภาคการศึกษาปกตขิองแต่ละสาขาวชิา  
                -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 15,000  บาท  และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เฉพาะนักศึกษาใหม่  13,250  บาท ยกเวน้ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 20,500  บาท และ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  เฉพาะนกัศึกษาใหม่   
13,250 บาท  
       ภาคการศึกษาฤดูร้อนของแต่ละสาขาวชิา  
                -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 7,500  บาท ยกเวน้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ         
10,000  บาท   

 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 583/742

กลับหน้าสารบัญ

http://admission.ssru.ac.th/
mailto:Chontiya.le@ssru.ac.th


 
คณะวทิยาการจดัการ 
 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต   (นศ .บ .) 5  แขนง  คือ   แขนงวารสารศาสต ร์   แขนงการประชาสัมพัน ธ์และ  
การส่ือสารองคก์ร  แขนงการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  แขนงวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  แขนงภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.) 6 แขนงวิชา คือ  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  
แขนงวชิาการตลาด  แขนงวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  แขนงวชิาการจดัการธุรกิจบริการ  แขนงวชิาการประกอบธุรกิจ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.) คือ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (ศ.บ.)  คือ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.)  คือ สาขาวชิาบญัชี 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ โทร. 02 160 1495, 02 160 1064 

 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.) 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาวิชา  
การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย  สาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 
  สาขาวชิาอุตสาหกรรมการพิมพ ์มี 3 แขนงวชิา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารพิมพ ์ แขนงวชิาการออกแบบส่ิงพิมพ ์และแขนง
วชิาการจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ ์ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และแขนงวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 
 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมมี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และแขนง
วชิานวตักรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค ์

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่โทร. 02 160 1435 ต่อ 14-26  และ 02 160 1438 ต่อ 14-26 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 8 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน 
สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ  สาขาวิชาการจัดการสังคมและวฒันธรรม (มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม  แขนงวิชาการจัดการทาง
วฒันธรรม) 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(มี 3 แขนงวชิา คือ แขนงวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน  แขนงวชิาการบริหารรัฐกิจ  แขนงวชิาการบริหารภาครัฐและเอกชน) 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวชิา คือ  สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิานิติศาสตร์ 
 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต (สท.บ.)  1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ (มี 2 แขนงวชิา คือ แขนงวชิาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ แขนงวชิาสารสนเทศศึกษา) 
หมายเหตุ   1. สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรียนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00  และไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทางการศึกษา 
    2. สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้มคัรจะตอ้งมีพฤติกรรมและทศันคติท่ีเหมาะสมในการศึกษาทางดา้นสารสนเทศศาสตร์ 
และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 
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   3. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีใจรักงานบริการ ร่างกายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทาง 
 4. สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่เกิน 21 ปี ผูช้ายส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่ 165 ซ.ม. ผูห้ญิงส่วนสูงไม่นอ้ย
กวา่ 160 ซ.ม. ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสกัตามร่างกาย ไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา และไม่เป็นผูพิ้การทางร่างกาย 
 5. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสาขาวชิาการบริหารงานต ารวจ ภาคเรียนละ 28,000 บาท 

6. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติม อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700  บาท  

7. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติม อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวชิาการจดัการ
โรงแรมและธุรกิจท่ีพกั ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700  บาท 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ โทร. 02-160-1540 (สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ)  
02-160-1536 (สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและธุรกจิทีพ่กั) 02-160-1305 (สาขาวชิาการบริหารงานต ารวจ)  
02-160-1282 (งานบริการการศึกษา) 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ  
เคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค ์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวชิาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์
ไทย) และศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่โทร.02-160-1394 โทรสาร. 02-160-1393 
 
คณะครุศาสตร์  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ สาขาวชิาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  และสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 14,500 บาท  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่โทร.02-160-1061 ถึง 1062  โทรสาร. 02-160-1057  
 
วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ 21,500 บาท 
 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (วท.บ.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) หลักสูตร 4 ปี 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ 18,500 บาท 
 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 02-160-1561 โทรสาร. 02-160-1562 หรือ www.ca.ssru.ac.th 
 
วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ 

อาคาร 37  วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (อาคารเหมวดีพิทกัษ)์  เลขท่ี 1 ถ.อู่ทองนอก 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 เปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองค์การ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต และสาขาวิชานวตักรรมการคา้
ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการตลาด หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์  2  แขวงวิชา การเมืองการปกครอง  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
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 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 02-160-1182 , โทรสาร. 02-160-1184 http://www.cim.ssru.ac.th  
 อตัราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิเหมาจ่าย 15,500 บาท 
 
วทิยาลยันานาชาตศูินย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ เปิดรับหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ (International Business) และ สาขาวิชาผูป้ระกอบการธุรกิจ
ดิจิทลั (Digital Entrepreneurship Management)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  3 สาขา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
(Tourism Management) สาขาวิชาการโรงแรม  (Hotel Management) มี  2 วิชาเอกคือ คือวิชาเอกการโรงแรม (Major Hotel 
Management) และ วชิาเอกธุรกิจภตัตาคาร (Major Restaurant Business) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ โทร.034 -964-946 ต่อ 101,102 หรือ มือถือ 082-5601365 โทรสาร 034-964-945 
http://www.ssruic.ssru.ac.th หรือ Facebook: Information-ssruic 

อตัราค่าธรรมเนียม  ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท ยกเวน้ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ สาขาวชิา 
ผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ 40,000 บาท   
ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท 
 
วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

เปิดรับหลกัสูตร 3 หลกัสูตร 
1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  2 สาขาวชิา คือ  

-  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ภาคเรียนละ 25,000 บาท  
แขนงวชิาการดูแลสุขภาพและความงาม 
แขนงวชิาการดูแลสุขภาพเด็ก 
แขวงวชิาการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ 

-  สาขาวชิาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ภาคเรียนละ 30,000 บาท 
-  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ภาคเรียนละ 25,000 บาท 

2.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต (พป.บ.) 1 สาขาวชิา คือ  
        -  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ภาคเรียนละ 30,000  บาท   
3.    หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวชิา คือ  
        - สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ 25,000 บาท  
4.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน (พจ.บ.) หลกัสูตร 6 ปี 1 สาขาวชิา คือ  
        - สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน ภาคเรียนละ 65,000 บาท  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 034-773-905 โทรสาร. 034-773-903 

 
วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม  

วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดันครปฐม 111/3 
หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  
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เปิดรับหลกัสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 2 สาขาวชิา คือ 
1. สาขาวชิาศิลปะภาพยนตร์ 
    - แขนงวชิาการสร้างภาพยนตร์  
    - แขนงวชิาศิลปะการแสดงประยกุต ์
2. สาขาวชิาการสร้างสรรค์และส่ือดจิทิลั  
    - แขนงวชิาการออกแบบดิจิทลั 
    -  แขนงวชิาการการตลาดดิจิทลั 
(หลกัสูตรนานาชาติ) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 034 964 918  หรือ www.sisa.ssru.ac.th   
อตัราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติของแต่ละสาขาวชิา   
นกัศึกษาไทย  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 30,000  บาทค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,200  บาท   
นกัศึกษาต่างชาติ   เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 50,000  บาทค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,200  บาท  
ภาคฤดูร้อน                 เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 15,000 บาท  

 
วทิยาลยัโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 
 วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดันครปฐม ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์
ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ 4 แขนงวชิา คือ แขนงวชิาธุรกิจพาณิชยนาว ี
แขนงวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก แขนงวชิาการจดัการการขนส่ง และแขนงวชิาการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 สามารถดูรายละเอียด เพ่ิม เติมได้ท่ี  http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 034 -964-917 , 087-6625744, 091-5015357 อัตรา
ค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท หลกัสูตรนานาชาติ 
(International Program)  ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 35,000 ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 17,500 บาท 
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัชลบุรี 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cls.ssru.ac.th  โทร. 034-964-917  อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท  
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 042-129556  อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท   
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ศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง 
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99  หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม  ต าบลหงาว  อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 มีการจดัการเรียนการสอน  
ดงัน้ี 
 ระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติ  

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 

หมายเหตุ  -     หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์  อตัราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ  ภาคเรียนละ 15,000  บาท  
ภาคพิเศษ 14,000 บาท  

- หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ  อตัราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 
ภาคการศึกษาละ  14,500  บาท  

- หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการคุณภาพและรัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ค่าธรรมเนียม 
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  12,000 บาท  
  สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่http://www.ranong.ssru.ac.th โทร. 077-813308    
 
อตัราค่าธรรมเนียม 

3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ระดบัปริญญาตรี 13,250  บาท 
3.2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี 5,850 บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยันานาชาติ ระดบัปริญญาตรี 4,350 บาท 
3.4 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะสาขาวชิาบริหารงานต ารวจ ระดบัปริญญาตรี 6,000 บาท 
3.5 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะสาขาวชิานวตักรรมการคา้ระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) ระดบัปริญญาตรี 5,350 บาท 
3.6 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าวิทยาลัยโจลิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

(หลกัสูตรนานาชาติ) 2,200 บาท 
3.7 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ ระดบัปริญญาตรี 10,200 บาท 
3.8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาต่อภาคเรียน  ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย 14,500 - 30,000 บาท(หลกัสูตรปกติ) 
3.9 ค่ าธรรม เนี ยมก าร ศึ กษ าส าห รับ นั ก ศึ กษ าต่ อภ าค เรี ยน   ค่ าใช้ จ่ ายแบบ เห มาจ่ าย  25,000  - 50,000  บ าท  

(หลกัสูตรนานาชาติ) 
3.10 เฉพาะหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเทียน

จิน สาธารณรัฐประชาชนจีน คนละ 3,000 บาท 
3.11 ค่าเอกสารและต าราประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 500 บาท รวม 3 ภาคเรียน 

ของการศึกษา 

หมายเหตุ :   *** มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
      *** นกัศึกษาตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมการศึกษาในวนัรายงานตวัเขา้ศึกษา 
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คุณสมบัตเิฉพาะ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผูส้มคัรหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต มีคุณสมบติัตามหลกัสูตรดงัน้ี  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผูส้มัครตอ้งส าเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 
 2. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-
ค านวณ หรือศิลป์-ภาษา หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-
ค านวณ หรือกรณีวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่าตอ้งมีหลกัฐาน ประสบการณ์ดา้นคหกรรมศาสตร์ 
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต 
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือ
องักฤษ-คณิต หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
 6. สาขาวชิาสถิติประยกุต ์และสาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผน
วทิย-์คณิต หรือศิลป์-ค านวณ หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
                 ทุกหลกัสูตรต้องเป็นผู้ทีม่สุีขภาพแข็งแรง ร่างกายไม่พกิาร และไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรียน การศึกษา 
 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. ผูส้มคัรสาขาวชิาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จะตอ้งเรียนแผนการ
เรียนสายวทิย ์– คณิตเท่านั้น 

2. ผูส้มคัรสาขาวชิาอุตสาหกรรมการพิมพ ์ 3 แขนงวชิา คือ แขนงวชิาเทคโนโลยีการพิมพ ์ และแขนงวชิาการออกแบบ
ส่ิงพิมพ ์ และแขนงวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ ์นกัศึกษาตอ้งไม่ตาบอดสี 

3. ผูส้มคัรสาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย ใหน้ าใบคะแนนสอบ PAT6 มาในวนัสมัภาษณ์ 
4. ผูส้มคัรสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นกัศึกษาตอ้งไม่ตาบอดสี และใหน้ าใบคะแนน PAT4 หรือ 

PAT6 มาในวนัสมัภาษณ์ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผูส้มคัรท่ีเลือกสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรียนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00 และไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทาง
การศึกษา 

2. ผูส้มคัรท่ีเลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีใจรักงานบริการ 
ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 

3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้มคัรจะตอ้งมีพฤติกรรมและทศันคติท่ีเหมาะสมในการศึกษาทางดา้นสารสนเทศศาสตร์ 
และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 
 4. สาขาวชิาการบริหารงานต ารวจ ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่เกิน 21 ปี ผูช้ายส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่ 165 ซ.ม. ผูห้ญิงส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่ 160 
ซ.ม. ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสกัตามร่างกาย ไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา และไม่เป็นผูพิ้การทางร่างกาย 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1. สาขาวชิาดนตรี 

1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
1.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษาสาขาวชิาดนตรี มีทศันคติท่ีดีต่องานดนตรี 
1.3 ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวชิาเอกท่ีเลือก ดงัน้ี 

                         -  ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีไทย หรือขบัร้องเพลงไทยได ้
                         -  ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีสากล หรือขบัร้องเพลงสากลได ้

1.4 ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเคร่ืองดนตรี 
2. สาขาวชิาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,ศิลปะการละคร) 

2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
2.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง มีทศันะคติท่ีดีต่องานศิลปะการแสดง 
2.3 ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวชิาเอกท่ีเลือก หรือมีความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงดงัไปน้ี 

- มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาท 
เป็นตวัละครต่าง ๆ ได ้รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน หรือ พดูสุนทรพจน์ต่อหนา้สาธารณชน 

-  มีความรู้ ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานดา้นนาฏศิลป์ไทย เช่น การแสดงพ้ืนเมือง 4 ภาค ร าหรือระบ าชุดต่างๆ 
-  มีความรู้  ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานดา้นนาฏศิลป์สากล เช่น การเตน้พ้ืนเมืองตะวนัตก บลัเล่ต์ (ท่ีสามารถ

เรียนต่อบลัเล่ตข์ั้นสูงได)้  แจ๊สดานต ์ โมเดิร์น ดานซ์ หรือการเตน้ร่วมสมยั 
-  มีความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ มีทกัษะทางดา้นศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพ่ือการ

แสดงได ้อาทิ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหนา้ หรือสามารถสร้างสรรคง์านอนัเป็นองคป์ระกอบของ
การแสดงอ่ืนๆ ได ้

3. สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์, การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย, การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวชิาจติรกรรม 
3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
3.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษา วชิาวจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์และมีทศันคติท่ีดีต่องานศิลปะ 
3.3 ผูส้มคัรมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม การจดัองค์ประกอบศิลป์

หรือการออกแบบ เป็นตน้ 
 
คณะวทิยาการจดัการ   
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 2. ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 2.50 ในระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
คณะครุศาสตร์ 
 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
               2. ผูส้มคัรทุกแขนงวชิาจะตอ้งมีเกรดเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 2.50 ในระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
              3. ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ และความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาเอกท่ีเลือก 

4. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแขง็แรง  
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วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 1. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
  1.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต,สายศิลป์-ค านวณ,สายศิลป์-ภาษา เท่านั้น 
  1.2 ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
  1.3 ผูส้มคัรมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะ และสถาปัตยกรรม 
 2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารงานก่อสร้าง 
  1.1 ผู ้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือต้องส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  1.2 ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉล่ียสะสม 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 
วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 2.00 ในระดบัมธัยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด ตอ้งเป็นผูศึ้กษา  

ในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์ค านวณเท่านั้น 
 
วทิยาลยันานาชาต ิศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เกรดเฉล่ียภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 2.00 ข้ึนไป ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย 2.00 ในระดบัมธัยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความสามารถท่ีสอดคลอ้งกับวิชาเอกท่ีเลือก หรือมีความสามารถด้านใด 

ดา้นหน่ึง เช่น ด้านการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์และส่ือดจิทิลั  การออกแบบดจิทิลั และ การตลาดดจิทิลั 
3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแขง็แรง  

 
วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรมีคุณสมบัติตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรและตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ  
**ดูรายละเอยีดที ่www.ahs.ssru.ac.th 

1. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
1.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- คณิต 
1.2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  
-  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

แขนงวชิาการดูแลสุขภาพและความงาม 
แขนงวชิาการดูแลสุขภาพเด็ก 
แขวงวชิาการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ 

- สาขาวชิาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 
2.1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์– คณิต     
2.2 สาขาวชิาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์– คณิต หรือ สาย

ศิลป์ภาษา 
2.3 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 

3. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์**ใช้คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับ 
            4.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- 
คณิต 
 
ผู้ทีส่มคัรเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

3.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- คณิต 
3.2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 

 
วทิยาลยัโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตร ตอ้งมีเกรดเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 2.50  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่เป็นโรค 
ท่ีเป็นอุปสรรคทางการศึกษา 

2. สาขาวิชา Logistics Management (International Program) เกรดเฉล่ียภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ข้ึนไป ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัชลบุรี 

ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย ไม่น้อยกวา่ 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทาง
การศึกษา 
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 

ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรค
ทางการศึกษา 
 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง 

1. ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉล่ีย ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็น 
อุปสรรคทางการศึกษา 

2. ผูส้มคัรท่ีเลือกสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ มีใจรักงานบริการ  
ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 
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GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา                 16601110804 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย                 16601110904 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ                 16601111004 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์                 16601111104 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั                 16601111204 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป                 16601111304 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์                 16601111404 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 20 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ                 16602220204 14 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                 16602220304 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                 16602220504 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี                 16602220804 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม                 16602220904 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                 16602221304 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ                 16602221404 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยกุต ์                16602221504 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา                 16602222404 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                 16602222504 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ 16602222604 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                 16602222804 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                 16602220104 14 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                 16602222904 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม                 16605250204 6 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 16605250304 5 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั 16605250504 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                 16605251904 6 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 16605252004 5 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร                 16605252104 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม                 16605252404 5 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย                 16605252504 6 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ ์                16605253504 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า                 16605253604 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                 16604240104 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรที่เปิดคณะที่เปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่น า้หนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนข ัน้ต า่ในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จ านวนรับ
หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต า่ (%) (ถ้าม)ี

รอบที่ 4

PAT

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 593/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรที่เปิดคณะที่เปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่น า้หนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนข ัน้ต า่ในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จ านวนรับ
หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต า่ (%) (ถ้าม)ี

รอบที่ 4

PAT

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย                 16604340104 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ                 16604340204 8
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน                 16604340304 8
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น                 16604340404 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ                 16604340504 8
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั                 16604342304 14
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์                 16604344004 16
9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 16604344904 20
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

25 50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ                 16604345004 15
9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาวิชาการจดัการสงัคมและวฒันธรรม (การจดัการพฒันา
สงัคม)

16604346204 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาวิชาการจดัการสงัคมและวฒันธรรม (การจดัการทาง
วฒันธรรม)

16604346304 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 594/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรที่เปิดคณะที่เปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่น า้หนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนข ัน้ต า่ในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จ านวนรับ
หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต า่ (%) (ถ้าม)ี

รอบที่ 4

PAT

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองทอ้งถ่ิน)                16604346404 10
9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)                16604346504 10
9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)                16604346604 10
9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)                16604346704 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ)                16604346804 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ศนูย์
การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี

16604346904 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

25 50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ศนูย์
การศึกษาจงัหวดัระนอง

16604347004 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

25 50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)                16603330104 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองคก์ร)                16603332104 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและส่ือสารการตลาด)                16603332204 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)                16603332804 12
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 595/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรที่เปิดคณะที่เปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่น า้หนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนข ัน้ต า่ในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จ านวนรับ
หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต า่ (%) (ถ้าม)ี

รอบที่ 4

PAT

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั)                16603332904 13
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์                16603731004 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)                16603731204 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)                16603731304 16 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                16603731504 5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                 16603732804 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)                16603733604 5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการธุรกิจบริการ)                16603733704 8 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                 16603733804 5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี                 16603830204 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม                 16606660104 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                 16606660604 6
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย                 16606660704 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี                 16606661104 8
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)                16606661304 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)                16606661404 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค ์                16606661504 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด                 16609290104 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 16609347104 25
9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) 16609347204 10
9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ                 16609732204 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการคุณภาพ                 16609732304 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร                 16609733504 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 596/742

กลับหน้าสารบัญ



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรที่เปิดคณะที่เปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่น า้หนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนข ัน้ต า่ในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จ านวนรับ
หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต า่ (%) (ถ้าม)ี

รอบที่ 4

PAT

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการอีสปอร์ต 16609734904 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชานวตักรรมการคา้ระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 16609735004 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษา
ศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611344204 24
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611345204 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาการโรงแรม (การจดัการโรงแรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611345404 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาการโรงแรม (ธุรกิจภตัตาคาร) (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611345504 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611731904 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611735204 6 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดั
นครปฐม

16608732104 24 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608733904 24 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ (การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)
 ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608734004 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ (การจดัการการขนส่ง) 
ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608734204 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ (การจดัการขนส่งสินคา้
ทางอากาศ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608734304 16 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608734404 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608735104 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัอุดรธานี        16608734504 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัชลบุรี   16608734604 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง 16608734704 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                 16610252304 10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40
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GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรที่เปิดคณะที่เปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่น า้หนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนข ัน้ต า่ในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จ านวนรับ
หากเลือกกลุ่มสาระที่มีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ที่เลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขั้นต า่ (%) (ถ้าม)ี

รอบที่ 4

PAT

วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง                 16610253704 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ศนูยก์ารศึกษา
สมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614221004 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน ศนูยก์ารศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดั
สมุทรสงคราม

16614223704 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศนูยก์ารศึกษาสมุทรสงคราม 
จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223204 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก) ศนูย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223304 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผูสู้งอาย)ุ ศนูย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223404 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม) 
ศนูยก์ารศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223504 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ศนูยก์ารศึกษา
สมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223604 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223904 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลกัสูตร
นานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16613930304 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 

50

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยกุต)์ (หลกัสูตร
นานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16613930404 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 

50

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่
สาขาวิชาการสร้างสรรคแ์ละส่ือดิจิทลั (การออกแบบดิจิทลั) 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16613930504 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 

50

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่
สาขาวิชาการสร้างสรรคแ์ละส่ือดิจิทลั (การตลาดดิจิทลั) 
(หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16613930604 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 

50
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 

ที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

โทรศัพท ์: 0 5621 9100 - 0 5621 9129 

โทรสาร : 0 5688 2523 

Website : http://www.nsru.ac.th 

สถานที่ในการจัดการศึกษา 
1. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/

แขนงวิชา ยกเว้นบางหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา ตามข้อ 2. 

2. อ าเภอพยุหะคีรี ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ต าบลย่านมัทรี 

อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกชั้นปี ในหลักสูตร/สาขาวิชา/

แขนงวิชา ดังต่อไปนี้ 

- แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (ร.บ.) 

- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น (ร.บ.) 

- แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.บ.) 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วท.บ.) 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 

อัตราค่าธรรมเนียม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า 

 - ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 500 บาท 

 - ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 100 บาท 

 - ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท 

 - ค่าเอกสารคู่มือนักศึกษา 300 บาท 

 - ค่าสอบประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 100 บาท 

 - ค่ามัดจ าประกันสัญญาหอพัก 2,000 บาท 

 - ค่าชุดพละ 400 บาท 

 - ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 250 บาท 

 - ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา 300 บาท 
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2. ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

หลักสูตร 
ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย 

บาท/ภาคการศึกษา 
(ไม่เกิน 18 หน่วยกิต) (19 หน่วยกิต ข้ึนไป) 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 9,900 11,300 

2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8,900 10,300 

3. เทคโนโลยีบัณฑิต 8,900 10,300 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต 8,900 10,300 

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต 8,200 9,600 

6. บัญชีบัณฑิต 8,200 9,600 

7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600 

8. นิเทศศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600 

9. นิติศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600 

10. รัฐศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600 

11. ศิลปบัณฑิต 8,200 9,600 

12. ศิลปศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600 

13. ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 22,200 23,600 

คุณสมบัติทั่วไป 
1. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา 

2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ

อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

3. มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่มีประวัติโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรงตามหลักฐานทางการแพทย์ ไม่เป็นผู้ไร้

ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่สมประกอบ 

4. มีความประพฤติเรียบร้อย 

5. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 

6. มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือเทียบเท่า ไม่จ ากัดแผนการเรียน 

2. ไม่จ ากัด GPAX 

 - ยกเว้นแขนงวิชาการเมืองการปกครอง, แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น, แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

GPAX ต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 

 - ยกเว้นสาขาวิชาภาษาไทย GPAX ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา/แขนงวิชา 

 - ยกเว้นสาขาวิชาดนตรี สอบปฏิบัติ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือเทียบเท่า ไม่จ ากัดแผนการเรียน 

 - ยกเว้นสาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชา

ชีววิทยา เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย-์คณิตเท่านั้น 

2. ไม่จ ากัด GPAX 

 - ยกเว้นสาขาวิชาชีววิทยา GPAX ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา/แขนงวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือเทียบเท่า ไม่จ ากัดแผนการเรียน 

 - ยกเว้นเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

2. ไม่จ ากัด GPAX 

 - ยกเว้นสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม GPAX ต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 

3. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา/แขนงวิชา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือเทียบเท่า ไม่จ ากัดแผนการเรียน 

2. ไม่จ ากัด GPAX 

3. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา/แขนงวิชา 
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O-NET GAT PAT

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012101 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 -

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012102 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.50

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012103 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 10

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012104 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื อการพัฒนา 10

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012105 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 10

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012106 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื อการสื อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 5

7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012107 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 10

8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012108 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 10

9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012109 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 10

10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012110 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ น 10

11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012111 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10

12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17202012112 นิติศาสตรบัณฑิต 10 -

13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17203013101 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40

14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17203013102 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40

15 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17203013103 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 40

18 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17203013106 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 30

19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17203013107 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม 40

20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17203013108 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30

21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17203013109 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต

- GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.50

24 คณะวิทยาการจัดการ 17204014101 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที ยวและการโรงแรม 20 GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.00

25 คณะวิทยาการจัดการ 17204014102 นิเทศศาสตรบัณฑิต 80 -

26 คณะวิทยาการจัดการ 17204014103 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 40
แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือแผนการเรียนศิลป์-ค่านวณ

27 คณะวิทยาการจัดการ 17204014104 บัญชีบัณฑิต 160

28 คณะวิทยาการจัดการ 17204014105 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 80
-

ไม่ใช้

ล ำดับ คณะ รหัสสำขำวิชำ สำขำวิชำ จ ำนวนรับ

GPAX ไม่ต ่ากว่า 2.00

แผนการเรียนวิทย์-คณิต

จ ำนวนและเกณฑ์กำรรับสมัครรอบท่ี 4
เกณฑ์คะแนนข้ันต่ ำ

คุณสมบัติเฉพำะ

ไม่ใช้

ไม่ใช้

-

-

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 602/742

กลับหน้าสารบัญ



O-NET GAT PAT
ล ำดับ คณะ รหัสสำขำวิชำ สำขำวิชำ จ ำนวนรับ

จ ำนวนและเกณฑ์กำรรับสมัครรอบท่ี 4
เกณฑ์คะแนนข้ันต่ ำ

คุณสมบัติเฉพำะ

29 คณะวิทยาการจัดการ 17204014106 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 80

30 คณะวิทยาการจัดการ 17204014107 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40

31 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015101 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25

32 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015102 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 40

33 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015103 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น่้า 25

34 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015104 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40

35 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015108 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30

36 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015109 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 30

37 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015110 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 40

38 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015111 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ งแวดล้อม 40

39 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015113 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 40

40 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015114 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 40

42 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205015116 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 40

43 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17205025119 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 40

-

-

ไม่ใช้

ไม่ใช้
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มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

1.  ทีต่ั้ง   

เลขท่ี  1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพ 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000  

โทรสาร 0-2466-6006   http://www.bsru.ac.th  หรือ   http://www.bsru.net  หรือ http://admission.bsru.ac.th 

2.  การจดัการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  5  คณะ  64 สาขาวชิา ดงัน้ี 

คณะครุศาสตร์   จํานวน   5  สาขาวชิา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จาํนวน 3 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการประเมินผลและ

วจิยัทางการศึกษา สาขาวชิาจิตวทิยา   สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จาํนวน 2 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวน  15  สาขาวชิา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จาํนวน 7 สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาภาษาจีน  สาขาวชิาภาษาไทย  

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา   สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาอาเซียนศึกษา 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จาํนวน 2 สาขาวชิา  ดงัน้ี  สาขาวชิานาฏยศิลป์   สาขาวชิา

ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์               

หลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต (น.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิานิติศาสตร์ 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จาํนวน 4 สาขาวชิา ดงัน้ี  สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา  สาขาวชิา

ภาษาไทย   สาขาวชิาภาษาองักฤษ  สาขาวชิาสังคมศึกษา   

คณะวทิยาการจัดการ   ใช้เวลาศึกษาปกต ิ4 ปี  จํานวน  13 สาขาวชิา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   จ ํานวน 6 สาขาวิชา ดังน้ี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                     

(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สาขาวิชา                   

การประกอบการธุรกิจ   สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  จาํนวน 4  สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง สาขาวิชาการ

ประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารองคก์าร สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน   สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)    สาขาวชิาการบญัชี 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   สาขาวชิาการท่องเท่ียว   

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จํานวน  30 สาขาวชิา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี  จํานวน  17 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาเกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา  
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สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเกษตรและซัพพลายเชน สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  สาขาวิชา

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั   สาขาวชิาแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย  

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จาํนวน 3 สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตและ

ออกแบบแม่พิมพ ์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน 

หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิาการจดัการวศิวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต (ทล.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลกัสูตรการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาผูป้ระกอบการอาหาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จาํนวน 5 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา   สาขาวชิาเคมี   สาขาวชิาชีววทิยา   สาขาวชิาฟิสิกส์  

 

วทิยาลยัการดนตรี  จํานวน  1 สาขาวชิา 

หลกัสูตรดุริศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาดนตรีไทย  

3.  อตัราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ตามประกาศของมหาวิทยาลยั  สามารถศึกษารายละเอยีดได้จากเว็บไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th 

หรือ  http://admission.bsru.ac.th 
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คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมคัร 
 

คณะครุศาสตร์   

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (ศศ.บ.)  

1. มีความรู้พ้ืนฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ 

2. มีความคิดสร้างสรรคแ์ละใจรักงานดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร เช่น การถ่ายภาพ การผลิตส่ือ การทาํวดีิทศัน์  เป็นตน้ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)  หากมีผลคะแนนสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) จากสถาบนั HANBAN จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

1. มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

2. มีแฟ้มประวติัผลงาน (Portfolio) ทางดา้นนาฏศิลป์  มีผลงานการแสดง การประกวดทางนาฏศิลป์ในระดบัสถาบนั  ระดบั

จงัหวดั  ระดบัชาติ  หรือระดบันานาชาติ 

3. เขา้รับการทดสอบความรู้ความสามารถทางดา้นนาฏศิลป์  และสอบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

3.1 ความสามารถในการปฏิบติัทกัษะนาฏศิลป์ 

3.2 สอบสัมภาษณ์ 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  (ค.บ. 4 ปี) 

1. มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

2. หากมีผลคะแนนการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับทั้ งในและต่างประเทศ  จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็นตน้ 

สาขาวชิาสังคมศึกษา  (ค.บ. 4 ปี) 

1. มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

2. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลยัไดว้่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถ และจะปฏิบติั

ตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
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คณะวทิยาการจัดการ  

สาขาวชิาการโฆษณาและธุรกจิบันเทงิ (นศ.บ.)   ไม่รับผูส้มคัรท่ีตาบอด  หูหนวก เป็นใบ ้

สาขาวชิาภาพยนตร์และดจิิทลัมเีดยี (นศ.บ.)   มีความคิดสร้างสรรค ์ และทางดา้นศิลปะ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)     มีความสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศไดดี้  มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บรางวลัระดบั

จงัหวดั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาวชิาเคม ี(วท.บ.) สาํเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 

สาขาวชิาจุลชีววทิยา (วท.บ.) มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นผูท่ี้มีโรคตาบอดสี  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เจ็บป่วย  

หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)  เป็นผูมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (วท.บ.) สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6 แผนการเรียน              

วทิย-์คณิต 

สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (วท.บ.) สาํเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 

สาขาวชิาแอนิเมช่ันและดจิิทลัมเีดยี (วท.บ.) 

1. เป็นผูมี้ทศันคตีท่ีดี  มีวนิยัและความรับผดิชอบ  มีความตั้งใจในการศึกษาดา้นแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย 

2. จดัเตรียมผลงานดา้นศิลปะ (ถา้มี) มาประกอบการพิจารณาในวนัสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลติ (วศ.บ.)    

1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 

2. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบ

เคร่ืองกล สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลติและโลจิสติกส์ (อส.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็น

โรคตาบอดสี ไม่เจบ็ป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)     

1. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 

2. ไม่เสพสารเสพติด ไม่สูบบุหร่ี  

3. ภาษาองักฤษค่อนขา้งดี  

4. เป็นผูที้มีทศันคติท่ีดีเหมาะกบัวชิาชีพสาธารณสุข 

สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)   

1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต  

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาและ/หรือการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยจากสภาการแพทยแ์ผนไทย 

สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีจิตไม่ปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผูท่ี้มีความ

พิการ และความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 607/742

กลับหน้าสารบัญ



สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)  มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบ

วชิาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

สาขาวชิาชีววทิยา (ค.บ. 4 ปี)  มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพ

ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

 

วทิยาลยัการดนตรี   

สาขาวชิาดนตรีไทย (ดศ.บ.) 

1. เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดา้นดนตรีไทย 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพดา้นดนตรีไทย และมีคุณลกัษณะ บุคลิกภาพเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพดา้นดนตรีไทย 

3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงานทางดา้นดนตรีไทยในระดบัสถาบนั ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดั หรือ

ระดบัประเทศ โดยแนบหลกัฐานประกอบใน Portfolio 

4. เขา้รับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ 

5. เขา้รับการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยั วทิยาลยัการดนตรี และ/หรือหลกัสูตรกาํหนดเพ่ิมเติม และผา่นการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเดน็/หวัขอ้ ดงัน้ี 

5.1 ความรู้ ประกอบดว้ย การสอบพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ประวติัดนตรีไทย และคีตกว ี

5.2 ความสามารถในการปฏิบติัดนตรีไทย จาํนวน 2 เพลง ไดแ้ก่ 

5.2.1 เพลงบงัคบั 1 เพลง (ตามเกณฑม์าตรฐานดนตรีไทย ขั้นท่ี 4 – 6) 

5.2.2 เพลงถนดั 1 เพลง (เลือกไดอิ้สระเพ่ือแสดงทกัษะทางดนตรีไทยของผูส้มคัร) 

5.3 สอบสัมภาษณ์ เพ่ือวดัเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพดนตรีไทย ประเมินคุณลกัษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมใน

การศึกษาต่อในหลกัสูตร 
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มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  1,395  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

17401000101 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาการประเมนิผลและวจิยัทางการศึกษา (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - มคีวามรูพ้ื้นฐานในการใช ้

คอมพวิเตอร์
25 44.94

17401000201 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาจติวทิยา (ศศ.บ.) /หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ - 50 - - - - - - - - 5 49.21

17401000301 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 10 42.94

17401005201 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (ค.บ. 4 ปี) /หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ - 20 - 75 30 - - 30 - - 20 53.49

17401005401 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ ัว่ไป (ค.บ. 4 ปี) /หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ - 20 - 75 30 - - 30 - - 5 58.11

17402000101 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาจนี (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 30 - 80 20 - - 20 - - 10 27.71

17402000201 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย (ศศ.บ.)

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 20 29.63

17402000301 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเอเชยีตะวนัออก 

(ศศ.บ.) /หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 5 26.86

17402000401 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 15 38.72

17402000501 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาสงัคมศาสตรเ์พือ่การพฒันา (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 25 24.54

17402000601 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ

ศาสตร ์(ศศ.บ.) /หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 20 32.78

17402000701 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาอาเซยีนศึกษา (ศศ.บ.) /หลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 30 -

17402002001 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ

- 10 - 76 40 - - 40 - - 20 33.08

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั
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มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  1,395  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17402002101 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาออกแบบกราฟิกและอนิโฟร ์(ศป.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ

- 10 - 76 40 - - 40 - - 20 44.82

17402003001 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิติศาสตร ์(น.บ.) 

/หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 20 22.59

17402003101 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์(รป.บ.) 

/หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 30 21.77

17402005101 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
5 35.24

17402005201 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - 20 51.24

17402005301 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
20 53.16

17402005401 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาสงัคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
10 51.91

17403000101 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลกัสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) /หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 -

17403000201 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส ์(บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 28.98

17403000301 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการตลาด (บธ.บ.) /หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 24.87

17403000401 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 40 22.7

17403000501 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 32.33

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 610/742

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  1,395  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17403000601 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ (บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 40 22.45

17403001001 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทงิ (นศ.บ.) 

/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - ไม่รบัผูส้มคัรที่ตาบอด  หู

หนวก เป็นใบ ้
40 26.15

17403001101 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่สารองคก์าร (นศ.บ.) 

/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 30 17.31

17403001201 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน (นศ.บ.) 

/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 30 18.65

17403001301 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาภาพยนตรแ์ละดจิทิลัมเีดยี (นศ.บ.) 

/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - มคีวามคิดสรา้งสรรค ์ และ

ทางดา้นศิลปะ
30 27.04

17403002001 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการบญัช ี(บช.บ.) /หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ - 30 - 71 20 - - 20 - - 60 21.33

17403002101 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - มคีวามสามารถสือ่สาร

ภาษาต่างประเทศไดด้ี
30 22.52

17403002201 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์(ศ.บ.) /หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 37.78

17404000101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร (วท.บ.) /

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 5 30.41

17404000201 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาคณิตศาสตร ์(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 36.53

17404000301 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเคม ี(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
40 -

17404000401 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม (วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 -

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 611/742

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  1,395  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17404000501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาจลุชวีวทิยา (วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - ไม่เป็นผูท้ี่มโีรคตาบอดส ี 20 33.96

17404000601 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาชวีวทิยา (วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 25 38.04

17404000701 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 20 - 72 30 - - 30 - ไม่เป็นโรคตาบอดส ี 10 44.98

17404000801 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์

(วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 20 26.03

17404000901 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 25 37.37

17404001001 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิานวตักรรมการจดัการเกษตร

และซพัพลายเชน (วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 28.32

17404001101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาฟิสกิส ์(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 -

17404001201 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 15 30.32

17404001301 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

(วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - เป็นผูม้คีวามสมบูรณ์ท ัง้

ร่างกายและจติใจ
15 31.12

17404001401 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

(วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
30 -

17404001501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (วท.บ.)

 /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 26.64

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 612/742

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  1,395  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17404001601 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (วท.บ.) /

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 20 - 72 30 - - 30 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
20 34.27

17404001701 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาแอนิเมช ัน่และดจิทิลัมเีดยี (วท.บ.) /

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 20 72 20 40 - เป็นผูม้ทีศันคตีที่ด ี มวีนิยั

และความรบัผดิชอบ
20 21.72

17404003001 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวศิวกรรมการผลติและออกแบบแม่พมิพ ์

(วศ.บ.) /หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 20 -

17404003101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ (วศ.บ.)

 /หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

- 15 - 72 15 73 20 35 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
20 30.66

17404003201 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาการจดัการวศิวกรรมการผลติ

และโลจสิติกส ์(อส.บ.) /หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - ไม่เป็นโรคตาบอดสี 5 28.22

17404003301 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ทล.บ.) 

/หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 5 -

17404003501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน (วศ.บ.) 

/หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 40 -

17404004001 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์(ส.บ.) 

/หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ

- 20 - 72 30 - - 30 - เป็นผูท้ี่มสีุขภาพสมบูรณ์ท ัง้ทาง

ร่างกาย และจติใจ ไม่เสพสาร

เสพติด

30 28.32

17404004101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย (พท.บ.) 

/หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ

- 20 - 72 30 - - 30 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
25 32.46

17404004501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาผูป้ระกอบการอาหาร (บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 -  ไม่เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง ไม่

ความพกิารและบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้

40 25.86

17404005101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาคณิตศาสตร ์(ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - - 20 50.65

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 613/742

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  1,395  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17404005201 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์ึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
5 39.03

17404005301 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเคม ี(ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 10 - 75 20 72 20 40 - - 15 38.86

17404005401 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาชวีวทิยา (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 10 - 75 20 72 20 40 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
5 42.85

17404005501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาฟิสกิส ์(ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 10 - 75 20 71 20 40 - - 10 36.76

17405000201 วทิยาลยัการดนตร ีสาขาวชิาดนตรไีทย (ดศ.บ.) /หลกัสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑติ - 10 - 76 40 - - 40 - เขา้รบัการทดสอบความรู ้

ความสามารถทางดนตรีไทย
5 -

หมายเหตุ 1. GPAX ใหค้่านํ้าหนกั 20% ทุกคณะ/สาขาวชิา

2. O-NET ใหค้่านํ้าหนกั 30% ทุกคณะ/สาขาวชิา โดยกาํหนดใหว้ชิาภาษาไทย วชิาสงัคมศึกษา วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์ใหค้่านํ้าหนกัวชิาละ 6%

3. คณะ/สาขาวชิาที่ไม่ไดร้ะบุคะแนนรวมตํา่สุด (%) เนื่องจากเป็นคณะ/สาขาวชิาที่เปิดรบันกัศึกษาเป็นปีแรก  หรอืมีการปรบัเปลีย่นชื่อคณะ/สาขาวชิาไปจากเดิม  หรอืไม่มีผูส้มคัร/ผูผ้่านการคดัเลอืก ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา
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มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ทีต่ั้ง 
38 หมู่ 8  ต ำบลนำวุง้  อ ำเภอ เมือง  จงัหวดัเพชรบุรี  76000 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

- สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้  สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
      จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า 

- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
      จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 แผนวทิย์ – คณติ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขาวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ค.บ.)  เคมี (ค.บ.) ชีววทิยา (ค.บ.)

  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที6่ แผนวทิย์ – คณติ 
- สาขาวชิาอาหารและโภชนาการประยุกต์
              จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่6   

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวชิา 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า 

      คณะวทิยาการจัดการ ทุกสาขาวชิา 
จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ 

       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์ – คณิต 

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสาขาวิชา 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ 

      คณะพยาบาลศาสตร์ 

- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  สาธารณสุขศาสตร์  สุขภาพความงาม
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์ -คณิต 
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

 

1.  ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  มีการจัดการเรียนการสอน  2  แห่งคือ 

1. วิทยาเขตพัฒนาการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งอยู่เลขท่ี 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2320-2777, 0-2321-6930   

   เว็บไซต์  http: //www.kbu.ac.th   
 2. วิทยาเขตร่มเกล้า 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ตั้งอยู่เลขท่ี 77 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี                
   กรุงเทพมหานคร 10510  โทรศัพท์ 0-2904-2222 เว็บไซต์  http: //www.kbu.ac.th   
 

2.  การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต จัดการศึกษาโดยเปดิสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับปริญญาตรีที่เปิดรับในคณะ
สาขาวิชาต่างๆ  มีดังน้ี  
 คณะบริหารธุรกิจ  เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการจัดการ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการ
ขนส่งระหว่างประเทศ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์  และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน 

 
 คณะนิติศาสตร์    เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
 คณะนิเทศศาสตร์  เปิดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์   

สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล  สาขาวิชาสื่อสารการ
แสดงร่วมสมัย  สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์ 
และสารสนเทศดิจิทัล   
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  และสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   

และหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบภายใน   
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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 คณะศิลปะศาสตร์  เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม   

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน  สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ 
 

 คณะจิตวิทยา  เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
3. คุณสมบัติเฉพาะ 

 
1. ส าเรจ็การศึกษาไมต่่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีความรู้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
2. มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาส าหรับผู้สอบผ่านข้อเขยีนเข้าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องน าใบรับรองแพทย์มาแสดง 
ในวันสอบสัมภาษณ์      

 
 
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที ่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต www.kbu.ac.th 
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ตารางจ านวนรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admissions) 

เลขเรียงล าดับ ชื่อคณะ/สาขา จ านวนรับ 

0001 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี 300 

0002 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 150 

0003 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 150 

0004 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 150 

0005 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 150 

0006 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 150 

0007 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ 150 

0008 คณะนิติศาสตร์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 300 

0009 คณะนิติศาสตร์  รูปแบบที่ 1 - 
0010 คณะนิติศาสตร์  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 

0011 คณะนิติศาสตร์  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 

0012 คณะนิติศาสตร์  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน - 

0013 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 40 

0014 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ รูปแบบที่ 1 - 
0015 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ รูปแบบที่ 2 สอบวชิาภาษาฝร่ังเศส - 

0016 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 
0017 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน - 

0018 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 40 

0019 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา  รูปแบบที่ 1 - 

0020 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 

0021 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น - 
0022 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน - 

0023 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 80 

0024 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล  รูปแบบที่ 1 - 

0025 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล  รูปแบบที่ 2  
สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 

- 

0026 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน่ - 

0027 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจนี - 
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ตารางจ านวนรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admissions) 

เลขเรียงล าดับ ชื่อคณะ/สาขา จ านวนรับ 

0028 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 40 
0029 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย  รูปแบบที่ 1 - 

0030 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 

0031 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 

0032 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน - 

0033 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 50 
0034 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั  รูปแบบที่ 1 - 

0035 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 

0036 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน่ - 

0037 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน 50 

0038 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสงัคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทลั พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 50 
0039 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสงัคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทลั  รูปแบบที่ 1 - 

0040 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสือ่สังคมออนไลนแ์ละสารสนเทศดิจิทัล  รูปแบบที่ 2 สอบวชิาภาษาฝร่ังเศส - 
0041 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสือ่สังคมออนไลนแ์ละสารสนเทศดิจิทัล  รูปแบบที่ 2 สอบวชิาภาษาญี่ปุน่ - 

0042 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสือ่สังคมออนไลนแ์ละสารสนเทศดิจิทัล  รูปแบบที่ 2 สอบวชิาภาษาจนี - 

0043 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40 

0044 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 40 

0045 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 40 
0046 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40 

0047 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 

0048 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 

0049 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์ 60 

0050 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน 60 
0051 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 30 

0052 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม  รูปแบบที่ 1 50 
0053 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 

0054 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 

0055 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรม  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
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ตารางจ านวนรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admissions) 

เลขเรียงล าดับ ชื่อคณะ/สาขา จ านวนรับ 

0056 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว  รูปแบบที ่1 50 
0057 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาฝร่ังเศส - 

0058 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น - 

0059 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียว รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน - 

0060 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  รูปแบบที่ 1 (หลักสูตร
นานาชาติ)  

50 

0061 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น  50 

0062 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ รูปแบบท่ี 1 40 

0063 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ รูปแบบท่ี 2 สอบภาษา
ฝร่ังเศส 

- 

0064 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ รูปแบบท่ี 2 สอบวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น 

- 

0065 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ รูปแบบท่ี 2 สอบวิชา
ภาษาจีน 

- 

0066 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ รูปแบบท่ี 2 สอบภาษา
เกาหลี 

- 

0067 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 

0068 คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 50 
0069 คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา  รูปแบบที่ 1 - 

0070 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 60 

0071 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  รูปแบบที่ 1 - 

0072 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษา
ฝร่ังเศส 

- 

0073 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาญ่ีปุน่ - 

0074 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาจีน - 
0075 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาเยอรมัน - 

0076 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน รูปแบบที่ 2 สอบวิชาภาษาเกาหล ี - 

0077 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 60 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 620/742

กลับหน้าสารบัญ



6 
 

ตารางจ านวนรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admissions) 

เลขเรียงล าดับ ชื่อคณะ/สาขา จ านวนรับ 

0078 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบที่ 1 60 
0079 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ

ที่ 2 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
- 

0080 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ แบบท่ี 2 
วิทยาศาสตร์ 

- 

0081 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ แบบท่ี 2 
วิศวกรรมศาสตร์ 

- 

0082 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 สถาปัตยศาสตร์ 

- 

0083 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 ศิลปกรรมศาสตร์ 

- 

0084 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 ภาษาฝร่ังเศส 

- 

0085 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 ภาษาญ่ีปุ่น 

- 

0086 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ
ที่ 2 ภาษาจีน 

- 

 

หมายเหตุ องค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละและเกณฑค์ะแนนข้ันต่ าของแต่ละคณะวิชาเป็นไปตามประกาศ  ทปอ. ก าหนด 
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ทีตงั 
 เลขที 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ห่างจากสีแยกท่าพระไปทางบางแค 

ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหวา้ ประมาณ 200 เมตร โทรศพัท์ 0-2867-8088 หรือ 0-2868-6000     

ต่อ 5306, 5307, 5308 โทรสาร 0-2457-3982  

 

คุณสมบัตเิฉพาะ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 2. ผูที้ผ่านการคดัเลือกทุกรายจะตอ้งมารับการประเมินสุขภาพจิต ตามทีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ได้

กาํหนดไวใ้นวนัสอบสัมภาษณ์ 

 3. มีนาํหนกัไม่ตาํกวา่ 40 กิโลกรัม และมีส่วนสูงไม่ตาํกวา่ 150 เซนติเมตร 

 4. หากรายงานผลการตรวจร่างกายหลงัจากทีผูส้มคัรไดผ้า่นการสอบสมัภาษณ์แลว้ มีผลระบุวา่ผิดปกติอนัมีผลต่อการเขา้

ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ผูส้มคัรจะถูกตดัสิทธิเขา้ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 

มหาวิทยาลยัสยาม 
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องคป์ระกอบ คา่นําหนักรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขนัตาํ ในการรบัสมคัรคดัเลอืกนักเรียนเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัสยาม ระดบัปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2562 รอบท ี4 (การรบัแบบ Admissions)

เลขเรยีงลาํดบั ชือคณะ/สาขา
เกณฑข์นัตาํ 

ONET

คา่นําหนัก

 GAT

เกณฑข์นั

ตาํ GAT

รหสัวิชา 

PAT

คา่นําหนัก 

PAT

รหสัวิชา 

PAT

คา่นําหนัก 

PAT

รวมคา่นําหนัก

 PAT

เกณฑข์นัตาํ 

PAT

คุณสมบตัพิเิศษ

ตามประกาศ
จาํนวนรบั

คะแนนรวม

ตาํสุด ปี 61

0001 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  - 10 - 71 20 72 20 40 - - 30  -

0002 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ  - 10  - 71 20 72 20 40  -  - 30  -

0003 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาแอนิเมชนัและสอืสรา้งสรรค ์  - 10  - 71 20 72 20 40  -  - 30  -

0004 คณะนิตศิาสตร ์  - 50 -  - - - -  - - - 80  -

0005 คณะนิเทศศาสตร ์  - 50 -  -  - - -  - - - 80  -

0006 คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวิชาการบญัชี  - 30 - 71 20 - - 20 - - 60  -

0007 คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวิชาการเงนิและการลงทนุ  - 30 - 71 20 - - 20 - - 30  -

0008 คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวิชาการตลาด  - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 30  -

0009 คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวิชาการจดัการทวัไปและการประกอบการ  - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 30  -

0010 คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวิชาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ  - 30  - 71 20  -  - 20  -  - 30  -

0011 คณะพยาบาลศาสตร ์  - 20 - 72 30 - - 30 - - 80  -

0012 คณะเภสชัศาสตร ์ สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสชักรรม  - 10 - 72 40 - - 40 - - 40  -

0013 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30  -

0014 คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์  - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30  -

0015 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์  - 15 - 72 15 73 20 35 - - 20  -

0016 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  - 15 - 72 15 73 20 35 - - 20  -

0017 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์  - 15  - 72 15 73 20 35  -  - 20  -

0018 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล  - 15  - 72 15 73 20 35  -  - 20  -

0019 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  - 15  - 72 15 73 20 35  -  - 20  -

0020 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  - 15  - 72 15 73 20 35  -  - 20  -

0021 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีวและการบรกิาร  - 50 - - - - - - - - 80  -

0022 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาองักฤษสอืสารธุรกจิ  - 50 -  -  - - -  - - - 80  -

0023 คณะศิลปศาสตร ์ สาขาวิชาภาษาญปีุ่ นเพอืการสอืสาร  - 30 - 79 20 - - 20 - - 40  -

0024 วิทยาลยันานาชาติ  สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  - 50 -  -  - - -  - - - 50  -

0025 วิทยาลยันานาชาติ  สาขาวิชาการบรหิารการโรงแรมและการทอ่งเทยีว (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  - 50 - - - - -  - - - 50  -

0026 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ สาขาวิชาชีวอนามยัและความปลอดภยั  - 20  - 72 30  -  - 30  -  - 20  -
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191  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
TCAS  รอบที่  4 

1.   ทีต่ั้ง 
 1.1 เลขที ่39 หมู่ 1 ถนนรังสิต–นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110  คณะท่ีเปิดรับสมคัรฯ ไดแ้ก่ 
  1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3) คณะบริหารธุรกิจ  4) คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
     5) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
   1.2 เลขที ่2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130  คือ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
     อยูบ่ริเวณทางเขา้หมู่บา้นเมืองเอกรังสิต (ตรงเขา้ไปประมาณ 200 เมตร ดา้นขวามือติดกบัป๊ัมน ้ ามนั ปตท.)   
     1.3 เลขที ่8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130 ไดแ้ก่ วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 
     อยูบ่ริเวณทางเขา้หมู่บา้นเมืองเอกรังสิต (ตรงเขา้ไปประมาณ 200 เมตร ดา้นขวามือติดกบัป๊ัมน ้ ามนั ปตท.)   
 

2.   การจัดการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เปิดสอนระดบัปริญญาตรี  ในคณะ/วทิยาลยั/สาขาวชิา ดงัน้ี 

 2.1   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
   1)  หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  (ค.อ.บ.)  หลกัสูตรครู  

รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
(1) วิศวกรรมโยธา (2) วิศวกรรมไฟฟ้า  (3) วิศวกรรมเคร่ืองกล  (4) วิศวกรรมอุตสาหการ  (5) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม  (6) วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2) หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) หลกัสูตรครู คือ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

3) หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  
 รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี      

  (1) เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (2) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
4) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  คือ วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 2.2  คณะบริหารธุรกจิ    
     1)   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  ดังน้ี  
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในสาขาวชิา ดงัน้ี      
   (1) การตลาด  (2) การจดัการ-การจดัการทัว่ไป (3) การจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือแผนศิลป์–ค านวณ  ดงัน้ี      
   (5) การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ (6) การเงิน (7)  การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
     2)  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  คือ บญัชีบณัฑิต 
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หรือแผนศิลป์ – ค  านวณ   
   3) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  คือ  เศรษฐศาสตร์–เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หรือแผนศิลป์ – ค  านวณ   
     4) หลกัสูตรนานาชาติ (International B.B.A Program) บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  
      รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในสาขาวชิา ดงัน้ี 
      (1)  Marketing  (2) International Business Administration  (3) Business English  
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 2.3 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน   
    หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  (ทล.บ.) หลกัสูตร 4 ปี   
 รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 
 (1)  เทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์  (2)  เทคโนโลยกีารพิมพดิ์จิทลัและบรรจุภณัฑ ์  

 2.4  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
    หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  
 รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ดงัน้ี      
 (1) คณิตศาสตร์  (2) ชีววทิยา   (3) สถิติประยกุต ์ (4) เคมี   (5) เทคโนโลยสีารสนเทศ (6) วทิยาการคอมพิวเตอร์  
 (7) ฟิสิกส์ประยกุต ์

  2.5  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร    
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) หลกัสูตร 4 ปี   
 รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี      
 (1) การผลิตพืช  (2) สตัวศาสตร์  (3) ประมง  (4) เทคโนโลยภูีมิทศัน์ 
   รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ดงัน้ี      
 (5) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร    

        2.6 วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย    
    1) หลกัสูตรการเเพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต (พทป.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  คือ การเเพทยเ์เผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  
  รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
    2) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  

รับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  (รวมในแผนการศึกษา) 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์-องักฤษ (เป็นตน้) หรือเทียบเท่า  ดงัน้ี 
(1)  สุขภาพและความงาม (2)  นวตักรรมผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
 

3.  การสอบสัมภาษณ์ 
 ใหผู้มี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ตามประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดูก าหนดการสอบสัมภาษณ์และสถานท่ีสอบฯ 
ไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.oreg.rmutt.ac.th  หลงัจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศผลผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ 
 

4.  การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
 ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตามประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ด าเนินการต่าง ๆ ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   4.1 บนัทึกขอ้มูลทะเบียนประวติันักศึกษา ผ่านเวบ็ไซต์  www.oreg.rmutt.ac.th  และพิมพใ์บแจง้ยอดเพื่อช าระเงิน/
ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ไปช าระเงินสดท่ีธนาคาร หรือบริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ตามท่ีระบุไวบ้นใบแจง้ยอดช าระเงิน ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ โดยดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.oreg.rmutt.ac.th หลงัจาก
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศผลผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 4.2 อพัโหลดเอกสารยืนยนัการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีช าระเงินฯ แลว้ ตอ้งอพัโหลดเอกสาร  เพื่อ
ยืนยนัการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาผา่นระบบออนไลน์ท่ีเวบ็ไซต ์www.oreg.rmutt.ac.th (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ท่ีเวบ็ไซต ์
www.oreg.rmutt.ac.th  หรือแนบทา้ยประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา)  
   4.3  เขา้รับการตรวจร่างกายและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามก าหนดการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี โดยดูรายละเอียดท่ีเวบ็ไซต ์www.oreg.rmutt.ac.th  
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5.  อตัราค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ใหน้กัศึกษาใหม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอตัราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียน  และค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ดงัน้ี 

คณะ/วิทยาลยั      ภาคปกติ/พิเศษ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

     สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์  ภาคการศึกษาละ 20,000.- 
  สาขาวชิาอ่ืน ๆ   ภาคการศึกษาละ 14,000.-  

2. คณะบริหารธุรกจิ  
         สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ภาคการศึกษาละ 20,000.- 
       หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การเงิน  ภาคการศึกษาละ 14,000.-  
  สาขาวชิาอ่ืน ๆ   ภาคการศึกษาละ 12,000.-/18,000.-  
           หลกัสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา  ภาคการศึกษาละ 35,000.- 

3. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ทุกสาขาวชิา  ภาคการศึกษาละ 14,000.- 
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทุกสาขาวชิา  ภาคการศึกษาละ 14,000.- 
5. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

สาขาวชิาประมง การผลิตพืช  เทคโนโลยภูีมิทศัน์  ภาคการศึกษาละ 12,000.-  
 สาขาวชิาอ่ืน ๆ   ภาคการศึกษาละ 14,000.-  
6. วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย   

          หลกัสูตรการเเพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต ภาคการศึกษาละ 16,000.- 
          สาขาวชิาสุขภาพความงาม ภาคการศึกษาละ 14,000.- 
    สาขาวชิา นวตักรรมผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ภาคการศึกษาละ 20,000.- 
  
 
หมายเหตุ :     1. นกัศึกษาทุกคณะ/วิทยาลยั ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ ตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา้คนละ 1,000  บาท   
                     2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา้ ให้นกัศึกษาช าระภายในเวลาท่ีก าหนด เม่ือช าระแลว้มหาวทิยาลยัจะไม่คืนให้ 
                      3. หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ใหม่ให้ช าระค่าบ ารุงการศึกษาฯ ตามประกาศภายใตโ้ครงการบณัฑิตพนัธุ์ใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ประกาศ วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 
                      4. ค่าบ ารุงการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมในอนาคต 
                      5. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.oreg.rmutt.ac.th 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 626/742

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  
 

 

ทีต่ั้ง 
 39 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 

รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
19102000006 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.)  ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต  

2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 02 =5% ,    - 03 = 
5% 
     - 04 = 10%,   - 05 = 
10 % 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์

1 

19102000007 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 02 =5% ,    - 03 = 
5% 
     - 04 = 10%,   - 05 = 
10 % 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์

1 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 627/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19102000008 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 02 =5% ,    - 03 = 
5% 
     - 04 = 10%,   - 05 = 
10 % 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์

1 

19102000009 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย์-คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 02 =5% ,    - 03 = 
5% 
     - 04 = 10%,   - 05 = 
10 % 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์

1 

19102000010 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม (ค.อ.บ.)     
ภาคปกต ิ

1. แผนวิทย-์คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 02 =5% ,    - 03 = 
5% 
     - 04 = 10%,   - 05 = 
10 % 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์

1 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 628/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19102000011 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ (ค.อ.บ.) ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 02 =5% ,    - 03 = 
5% 
     - 04 = 10%,   - 05 = 
10 % 
4. GAT = 10% 
5. PAT 3 = 25% 
6. PAT 5 = 15% 
7. สอบสัมภาษณ ์

1 

19102000012 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 02 =5% ,    - 03 = 
5% 
     - 04 = 10%,   - 05 = 
10 % 
4. GAT=15% 
5. PAT2=15% 
6. PAT3=20% 
7. สอบสัมภาษณ ์

1 

19102000013 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 01 = 5%, 02 =5% , 
     - 03 = 5%,   - 04 = 
10%, 
     - 05 = 5 % 
3. GAT=10% 
4. PAT1=25% 
5. PAT5=15% 
6. สอบสัมภาษณ ์

1 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 629/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19102000015 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษา ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 01 = 5%, 02 =5% , 
     - 03 = 5%,   - 04 = 
10%, 
     - 05 = 5 % 
3. GAT=10% 
4. PAT1=25% 
5. PAT5=15% 
6. สอบสัมภาษณ ์

1 

19102000017 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา (ศษ.บ.) ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 02 =5% ,    - 03 = 
5% 
     - 04 = 10%,   - 05 = 
10 % 
4. GAT=10% 
5. PAT1=25% 
6. PAT5=15% 
7. สอบสัมภาษณ ์

1 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

19103000018 สาขาวิชาการผลิตพืช    ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%   
2. O-NET = 30% ได้แก ่
     - 03 = 10%,   - 04 = 
10% 
     - 05 = 10%     
3. GAT = 10%  
4. PAT 1 = 10% 
5. PAT 2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 630/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19103000019 สาขาสตัวศาสตร ์ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%   
2. O-NET = 30% ได้แก ่
     - 03 = 10%,   - 04 = 
10% 
     - 05 = 10%     
 3. GAT = 10%  
4. PAT 1 = 10% 
5. PAT 2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

19103000020 สาขาวิชาประมง ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%   
2. O-NET = 30% ได้แก ่
     - 03 = 10%,   - 04 = 
10% 
     - 05 = 10%     
 3. GAT = 10%  
4. PAT 1 = 10% 
5. PAT 2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

19103000021 สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%   
2. O-NET = 30% ได้แก ่
     - 03 = 10%,   - 04 = 
10% 
     - 05 = 10%      
3. GAT = 10%  
4. PAT 1 = 10% 
5. PAT 2 = 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 631/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19103000022 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต 
2. O-NET = 30% ได้แก ่
     - 03 = 10%,   - 04 = 
10% 
     - 05 = 10%     
3. O-NET = 30%  
4. GAT = 10%  
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 30% 
7. สอบสัมภาษ ์

10 

คณะบริหารธรุกิจ 

19105000035 สาขาวิชาการตลาด ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%  
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

5 

19105000036 สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%  
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

5 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 632/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19105000037 สาขาวิชาการจดัการ-การจัดการทัว่ไป ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%  
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

5 

19105000039 สาขาวิชาการจดัการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20%  
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

5 

19105000040 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1 = 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

5 

19105000041 สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ 1. แผนวิทย-์คณิต หรือแผน
ศิลป-์ค านวณ 
2. GPAX =20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 633/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19105000042 สาขาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ 1. แผนวิทย-์คณิต หรือแผน
ศิลป-์ค านวณ 
2. GPAX = 20%  
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. O-NET = 30% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

19105000043 สาขาวิชาการเงิน ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต หรือแผน
ศิลป-์ค านวณ  
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

19105000044 สาขาการบญัชีบัณฑติ ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต หรือแผน
ศิลป-์ค านวณ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 634/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19105000045 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร-์เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต หรือ แผน
ศิลป-์ค านวณ 
2. GPAX = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
4. GAT = 30% 
5. PAT 1 = 20% 
6. สอบสัมภาษณ ์

5 

19105000047 สาขาวิชา Marketing ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาต ิ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX =20%  
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1= 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

3 

19105000048 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชา International Business 
Adminsitration ภาคปกติ หลักสตูรนานาชาต ิ

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX =20%  
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1= 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

5 

19105000049 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชา Business Engilsh      ภาคปกติ 
หลักสตูรนานาชาต ิ

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX =20%  
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 15%,   - 04 = 
15% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1= 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

3 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 635/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

19108000066 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 01 = 5%,  - 02= 5% 
     - 03 = 5%,  - 04 =5% 
     - 05 = 10% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1  = 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบ
ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย) 

5 

19108000070 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทลัและบรรจุภณัฑ์ ภาคปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
1. GPAX = 20% 
2. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 01 = 5%,  - 02= 5% 
     - 03 = 5%,  - 04 =5% 
     - 05 = 10% 
3. GAT = 30% 
4. PAT 1  = 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบ
ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย) 

5 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

19109000072 สาขาวิชาคณติศาสตร์ ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 04 = 20%,  05 = 
10% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 25% 
6. PAT 2 = 15%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์

7 
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19109000073 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาคปกติ 1. แผนวิทย-์คณิต 
2. GPAX  = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 04 = 10%,  05 = 
20% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 30%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9.ไม่รับตาบอดส ี   

5 

1910900074 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 04 = 20%,  05 = 
10%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 20% 
6. PAT 2 = 20%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์

5 

19109000075 สาขาวิชาเคม ี    ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต 
2. GPAX  = 20% 
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 04 = 15%,  05 = 
15% 
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 30%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9.ไม่รับตาบอดส ี   

5 
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รหัส ชื่อ คณะ/สาขาวิชา TCAS รอบท่ี 4 

รายละเอียด จ านวนรับ 

19109000076 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต หรือแผน
ศิลป-์ค านวณ 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 04 = 15%,  05 = 
15%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 20% 
6. PAT 2 = 20%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์

20 

19109000077 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกต ิ 1. แผนวิทย-์คณิต หรือแผน
ศิลป-์ค านวณ 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 03 = 5%,   - 04 = 
13%, 
     -  05 = 12%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 20% 
6. PAT 2 = 20%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์

20 

19109000078 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ 1. แผนวิทย-์คณิต 
2. GPAX  =20%  
3. O-NET = 30%  ได้แก ่
     - 04 = 15%,  05 = 
15%  
4. GAT = 10% 
5. PAT 1 = 10% 
6. PAT 2 = 30%  
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ ์
8. สอบสัมภาษณ ์
9. ไม่รับตาบอดส ี

5 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
 

 
 
คุณสมบัติการรับ TCAS รอบ 4 ADMISSION  

รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม. 6) ในกลุ่มสาขาการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
    (1) คณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เฉพาะสาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  
(2) คณะบริหารธุรกิจ ยกเวน้หลกัสูตรบัญชีบณัฑิต /หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต /การเงิน /การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ / 
การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (3) คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 (1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยกเวน้สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษา  
(2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(3) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย เฉพาะหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หรือศิลป์-ค านวณ 
 (1)  คณะบริหารธุรกิจ เฉพาะหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต /หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต /การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ /
การเงิน /การจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รวมในแผนการเรียน) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์////////////// 
    วทิยาศาสตร์-คอมพวิเตอร์ /วทิยาศาสตร์-องักฤษ หรือเทยีบเท่า 

 (1)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย เฉพาะสาขาวิชาสุขภาพและความงาม /นวตักรรมผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
 

5. ไม่รับคนตาบอดสี ไดแ้ก่  
   (1)  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เฉพาะสาขาวชิาชีววทิยาประยกุต ์ /เคมี 
   (2)  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เฉพาะสาขาวชิาชีววทิยาประยกุต ์ /เคมี 

   (3)  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ตอ้งมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ตามท่ีกาหนดไวใ้น พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
มาตรา 32  เน่ืองจากผูส้าเร็จการศึกษาตอ้งขอข้ึนทะเบียนและสอบรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ศึกษาในวิทยาลยั
การแพทยแ์ผนไทย เฉพาะหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต 
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รายละเอยีดสถานทีต่ิดต่อมหาวทิยาลยั/สถาบนั  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

มหาวทิยาลัย/สถาบัน สถานทีต่ิดต่อ รายช่ือผู้ประสานงาน โทรศัพท์/Email 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี 

 

ส านกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 

นายพฒัณ์รพี สุนนัทพจน์ โทร. 0 2549 4458 
patrapee.s@en.rmutt.ac.th 
 

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี 

 

ส านกัส่งเสริมวชิาการ 

และงานทะเบียน 

นางสมจิตร์ สุวรักษ ์
 

โทร. 0 2549 3614 
somjit_10522998@hotmail.com 

 

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี 

 

ส านกัส่งเสริมวชิาการ 

และงานทะเบียน 

นางณิชาภทัธ  นุ่มสุข 
 

โทร. 0 2549 3615 
www.nicha.suk.@hotmail.com 
 

 

หมายเหตุ : กรุณาระบุเจา้หนา้ท่ีท่ีสามารถติดต่อประสานงานและสอบถามขอ้มูลในการด าเนินงานไดโ้ดยตรง  
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

 

 

ที�ตั�ง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เลขที� � ถนนนางลิ�นจี� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร �����  

เบอร์โทรศพัท ์��-���-����   เวบ็ไซต ์www.admissions.rmutk.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณสมบัตขิองผู้สมคัรสอบคดัเลอืกฯ 

1. เป็นผูมี้คุณวฒิุการศึกษาตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

2. ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือโรคติดต่อร้ายแรง โรคที�สงัคมรังเกียจ หรือโรคที�จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสื�อมเสียอยา่งร้ายแรง 

4. กรณีไดรั้บการสอบสมัภาษณ์ ผูส้มคัรตอ้งแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามที�มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพกาํหนด 

5. มีบุคลิกภาพที�เหมาะสม เช่น  กริยาท่าทาง การพดูจา และการแสดงความคิดเห็น 

คณะศิลปศาสตร์ 

 สาขาวชิาการโรงแรม    นกัศึกษาชาย  ตอ้งมีส่วนสูงไม่ตํ�ากวา่ ��� เซ็นติเมตร / นกัศึกษาหญิง ตอ้งมีส่วนสูงไม่ตํ�ากวา่ ��� 

เซ็นติเมตร ไม่พิการทางร่างกาย  นํ� าหนกัเหมาะสมกบัส่วนสูงเพื�อความหมาะสมกบังานอาชีพการโรงแรม 

 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารสากล    มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษพดูสื�อสารในชีวติประจาํวนัได ้

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 สาขาวิชาเคมี    สําเร็จการศึกษาระดับ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) และตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง 

วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร    สาํเร็จการศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเท่า และตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพมิพ์    ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดย

ให้อ่านเฉพาะ �� แผ่นแรก หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้้อยกว่า �� 

แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทย์

จะตอ้งระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการ

ทดสอบตาบอดสีไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวิธี Ishihara 

test ได)้ 

 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและภาพยนตร์    ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผ่านการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ 

Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่าน

ไดน้้อยกว่า �� แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของ

ใบรับรองแพทย์จะตอ้งระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์้วย 

(สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสีไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสี

ดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง    ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผ่านการทดสอบตาบอดสีดว้ยการ

ทดสอบแบบ Ishihara test  โดยให้อ่านเฉพาะ �� แผ่นแรก หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตา

บอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผน่ ถือวา่ไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี�

ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทย์

ดว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสีไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบ

ตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล หลักสูตรปริญญาตรี � ปี ปกติ     สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดย

จะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ๆ หรือ

เทียบเท่า โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติอื�นๆ ตามข้อบังคบัของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปริญญาตรี � ปี ปกต ิ   สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดย

จะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ๆ หรือ

เทียบเท่า โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร หรือ มีคุณสมบัติอื�น ๆ ตามข้อบังคบัของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทาง วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วทิยาศาสตร์ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมเครื�องกล    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทาง วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ทาง วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทาง วทิยาศาสตร์ รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ 

รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ้่านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 
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 สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) โดยจะตอ้งมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์ 

รวมกบั คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า �� หน่วยกติ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ้่านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบติัอื�น ๆ 

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์ 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบติัอื�น ๆ 

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิาวศิวกรรมวศิวกรรมการผลติความแม่นยาํสูง 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบติัอื�น ๆ ตามขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 
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คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอ 

 สาขาวชิาเทคโนโลยสิี�งทอ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) (วิทย์-คณิต) หรือ (ศิลป์-คํานวณ) หรือมีคุณสมบติัอื�น ๆ ตาม

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิานวตักรรมสิ�งทอ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื�น ๆ ตามข้อบังคับของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 

 สาขาวชิาออกแบบสิ�งทอและแฟชั�น 

- สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.�) ทุกแผนการเรียน 

- ตอ้งมีใบรับรองแพทยที์�ผา่นการทดสอบตาบอดสีดว้ยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอ่้านเฉพาะ �� แผน่แรก 

หากอ่านไดถู้กตอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั �� แผ่นถือวา่ไม่มีตาบอดสี หากอ่านไดน้อ้ยกวา่ �� แผ่น ถือวา่ไม่ผ่านการ

ทดสอบ และมหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับเขา้ศึกษา ทั�งนี� ในส่วนของใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุผลการ

ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่างกาย มาในใบรับรองแพทยด์ว้ย (สามารถเขา้รับการทดสอบตาบอดสี

ไดต้าม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที�สามารถทดสอบตาบอดสีดว้ยวธีิ Ishihara test ได)้ 
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  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 

 
 

 

 

 
1. ใบเขาสอบสัมภาษณ ท่ีกรอกขอความครบถวน ถูกตอง ชัดเจน และติดรูปถายขนาด 1 น้ิว (หนาตรง ไมสวม

หมวก ไมสวมแวนดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ (ดาวนโหลดท่ี www.admissions.rmutk.ac.th) 

2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับท่ีมีตราประทับของสถาบันการศึกษา พรอมสําเนาขนาด A4 จํานวน 1 ฉบับ  

3. บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีรูปถายและหมายเลขประจําตัวประชาชน พรอม

สําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

4. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ โดยรับรองวามีรางกายปกติไมมีความพิการ และตาไมบอดสี (ทดสอบตา 

ไมบอดสีดวย Ishihara test) 

หมายเหตุ ใบรับรองแพทยเฉพาะสาขาวิชาท่ีระบุวาตองมีใบรับรองแพทย (ตรวจสอบรายละเอียดไดท่ี

หลักเกณฑการรับสมัครฯ) 

5. เอกสารอ่ืน  ๆประกอบการสัมภาษณ (ถามี)  

 

 

คณะ/หลักสูตร 
คาบํารุง

การศึกษาฯ 

(*) คาใชจาย 

แรกเขาศึกษา 
รวม 

คณะศิลปศาสตร 

การทองเท่ียว หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

การโรงแรม หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

ภาษาญ่ีปุน หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เคมี หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีการพิมพ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนับสนุนการจัดการศึกษา 

หลักฐานและเอกสารที่ใชในวันสอบสัมภาษณ (เฉพาะผูทีม่ีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ) 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 645/742

กลับหน้าสารบัญ



  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 

 
 

 

คณะ/หลักสูตร 
คาบํารุง

การศึกษาฯ 

(*) คาใชจาย 

แรกเขาศึกษา 
รวม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

เทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตร 5 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 5 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมสํารวจ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมเคมี หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน หลักสูตร 4 ป ปกติ 67,700 4,070 71,770 

วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

คณะบริหารธุรกิจ 

การเงิน หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การประเมินราคาทรัพยสิน หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

ระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,200 4,070 15,270 

การบัญชี หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การจัดการ กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 646/742

กลับหน้าสารบัญ



  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 

 
 

 

คณะ/หลักสูตร 
คาบํารุง

การศึกษาฯ 

(*) คาใชจาย 

แรกเขาศึกษา 
รวม 

คณะบริหารธุรกิจ 

การจัดการ กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การตลาด กลุมวิชาการบริหารการตลาด หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การตลาด กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,200 4,070 15,270 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ  

(โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ) 
33,600 9,570 43,170 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

อาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

อาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ป สมทบ (เสาร-อาทิตย) 18,800 19,070 37,870 

เทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

การออกแบบแฟช่ัน หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

ธุรกิจอาหาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

คหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตร 5 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

เทคโนโลยีส่ิงทอ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

นวัตกรรมส่ิงทอ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

 

 

หมายเหตุ * คาใชจายแรกเขาศึกษาชําระเพียงครั้งเดียว  

               ขอมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 647/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะศิลปศาสตร 

 

 

หนา้ 1 
 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

on
et

 0
3 

ga
t 

Pa
t 6

 

Pa
t 7

.3
 

Pa
t 7

.4
 

19200151010 สาขาวิชาการทองเท่ียว 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

16 6.2.1 การทองเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1  50    

19200151020 สาขาวิชาการโรงแรม 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 6.2.1 การทองเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1  50    

19200151030 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 9.2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศ

ศาสตร, วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลป

ศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

30 50    

 

 

 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะศิลปศาสตร 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 648/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะศิลปศาสตร 

 

 

หนา้ 2 
 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุมที่/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

on
et

 0
3 

ga
t 

Pa
t 6

 

Pa
t 7

.3
 

Pa
t 7

.4
 

19200151050 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

15 9.2.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศ

ศาสตร, วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลป

ศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

 30  20  

19200151060 สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

8 9.2.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศ

ศาสตร, วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลป

ศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

 30   20 

19200151080 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 8 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต 

ดุริยางคศิลป นาฏศิลป ศิลปะการออกแบบพัส

ตราภรณ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

 

 

 10 20   

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 649/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะศิลปศาสตร 

 

 

หนา้ 3 
 

 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป 

การทองเท่ียว สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายหรือเทียบเทาหรือมีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การโรงแรม - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตาม    

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- คุณสมบัติเพิ่มเติม นักศึกษาชาย  ตองมีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 เซ็นติเมตร / นักศึกษาหญิง 

ตองมีสวนสูงไมตํ่ากวา 155 เซ็นติเมตร ไมพิการทางรางกาย  นํ้าหนักเหมาะสมกับสวนสูง

เพ่ือความหมาะสมกับงานอาชีพการโรงแรม 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารสากล  

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

- คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพูดส่ือสารในชีวิตประจําวันได 

ภาษาญ่ีปุน - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาไทย 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  ทุกสาย หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 

อาชีพเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว ตัวแทนนําเท่ียว 

มัคคุเทศก (Tour Guide) /ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant)/ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies)/  

งานขายและการตลาด  (Sales and Marketing)/งานออก ต๋ั วโดยสาร (Ticketing Officer)/งานจอง 

(Reservations Officer)/ฝายปฎิบัติการทัวร (Tour Operation)/พนักงานบนเรือสําราญ (Cruise Line Staff) 

ตําแหนงงานในองคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา / เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย / เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกรมการทองเท่ียว /เจาหนาท่ีประจําแหลงทองเท่ียวภาครัฐบาลและเอกชน / 

นกัพัฒนาการการทองเท่ียวองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด /ตํารวจทองเท่ียว กองบังคับ

การตํารวจทองเท่ียว / เจาหนาท่ีหนวยงานอุทยานแหงชาติ 

แนวทางประกอบอาชีพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 650/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะศิลปศาสตร 

 

 

หนา้ 4 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 

ผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม/ผูประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ไดแก พนักงานบริการสวนหนาในโรงแรม 

พนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม พอครัว พอครัวขนมปงอบ และพนักงานแมบานในโรงแรม (จากมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจโรงแรม)/ผูประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ/เจาหนาท่ีในหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

นักศึกษาท่ีเรียนสําเร็จหลักสูตรน้ีสามารถประกอบวิชาชีพท่ีใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร ไมวาจะ

เปนหนวยงาน รัฐบาล ธุรกิจในประเทศ ตางประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพท่ีนักศึกษาอาจจะทํา อาทิ  

นักวิเทศสัมพันธ/นักประชาสัมพันธ/เลขานุการ/พนักงานตอนรับ/เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ/นักแปลเอกสาร/ 

นักส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ/อาจารย/ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุน 

อาจารย/มัคคุเทศก/ลาม/นักแปล/เจาหนาท่ีสถานทูต/พนักงานบริษัท/พนักงานธนาคาร/เลขานุการ/ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม บริษัททองเท่ียว บริษัทสายการบิน  

และสถานพยาบาล)/บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนําเขาและสงออก/ผูแปลภาษา หรือลามภาษา/ 

อาจารยสอนภาษาจีน/เจาของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจโดยใชภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย/วิทยากรฝกอบรมงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย/นักพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน/นักวิชาการดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน/ธุรกิจสวนตัว (งานหัตถศิลป)/เจาหนาท่ีสงเสริม

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 4 651/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หนา้ 5 

 
 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 1

 

pa
t 2

 

pa
t 4

 

19200152030 สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  

- วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

10 10 30  

19200152070 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 4 สถาปตยกรรมศาสตร 10   40 

19200152080 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 20 20  

19200152090 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 20 20  

19200152100 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 20 20  

19200152110 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 4 สถาปตยกรรมศาสตร 10   40 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 652/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หนา้ 6 

 
 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 1

 

pa
t 2

 

pa
t 4

 

19200152140 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

20 20 30  

19200152160 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 20 20  

19200152170 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

15 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

20 20 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 653/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หนา้ 7 

 
 

 
 

สาขาวิชา คุณวุฒิทีร่ับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เคมี สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร 

สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และตองมีผลการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  

วิทยาการคอมพิวเตอร / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา  

วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ

และความงาม  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  4 ป 

ออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการพิมพ * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการถายภาพและ

ภาพยนตร * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและ

การออกแบบ   
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการโทรทัศนและ

วิทยุกระจายเสียง* 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 654/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หนา้ 8 

 
 

 
 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   

นักวิทยาศาสตรทางเคมีประจําสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน โดยทําหนาท่ีในการ

วิเคราะห ทดสอบวิจัยและพัฒนา อาทิ อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี  พลาสติก  ยา อาหาร  

เคมีภัณฑ  นํ้ามันพืช  เครื่องสําอาง หนวยงานทางดานส่ิงแวดลอม ประกอบธุรกิจสวนตัว อาทิ การ

ขายสารเคมี วัสดุและอุปกรณทางเคมี เคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง เปนผูผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑทางเคมี เชน เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด ครู อาจารยทางเคมี พนักงานขายส่ิง

ตาง  ๆทางดานเคมีและเคร่ืองมือวิเคราะหช้ันสูง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร      

เปนเจาหนาท่ีฝายผลิตหรือควบคุมคุณภาพอาหาร นักวิเคราะห วิจัยอาหาร ท่ีปรึกษาระบบประกัน

คุณภาพอาหาร เจาหนาท่ีฝายประกันคุณภาพอาหาร เจาหนาท่ีพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ผูตรวจรับรอง

ระบบประกันคุณภาพอาหาร รับราชการในหนวยงานราชการและหนวยงานการศึกษา  นักวิชาชีพใน

สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสวนตัวดานการแปรรูปอาหาร ธุรกิจการคา

ผลิตภัณฑอาหารท้ังในและตางประเทศ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง   

 งานผลิตรายการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตาง ๆ   ท้ังระบบสถานีและระบบเครือขาย เนนการฝก

ปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะดานโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง การผลิตส่ือโทรทัศนใตนํ้า การผลิตโทรทัศนระบบ  

3 มิติ การประชุมทางไกลผานจอภาพ  การถายทอดสัญญาณสดผานระบบเครือขาย 

 

หมายเหตุ * 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวา

ไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย 

มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 655/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หนา้ 9 

 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหและออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร ออกแบบและ

บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร บํารุงรักษาอุปกรณทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคล่ือนท่ี พัฒนาโปรแกรมบน

ระบบการทํางานแบบฝงตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม      

เปนนักวิทยาศาสตรในสวนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม นักวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม ผูประกอบธุรกิจหรือเจาของผลิตภัณฑดานสุขภาพ ความงาม 

และสปา ท่ีปรึกษาผูบริหารในสถานเสริมความงามและสปา นักวิชาการและวิทยากรดานสุขภาพและ

ความงาม ผูควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม และอาชีพ

เก่ียวกับสุขภาพและความงามตามสถานท่ีตาง ๆ ไดหลากหลาย ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 

โรงพยาบาล หนวยสุขภาพและความงาม  สถานประกอบการธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพและความงาม 

โรงแรม และรีสอรท   

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

งานออกแบบผลิตภัณฑของใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบกราฟฟก โฆษณา เฟอรนิเจอร ของเด็กเลน 

บรรจุภัณฑ การผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ   

งานออกแบบส่ิงพิมพ คอมพิวเตอรกราฟฟก กระบวนการผลิตส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ เจาหนาท่ีวิจัย

และพัฒนา การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร   

งานผลิตภาพน่ิง งานผลิตภาพยนตร ตากลอง งานผลิตภาพเชิงพาณิชย ภาพโฆษณา ถายภาพบุคคล 

ภาพแฟช่ัน ถายภาพสารคดี งานตัดตอภาพยนตร งานกํากับการแสดง งานประชาสัมพันธและ

ส่ือสารมวลชน 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ  

งานออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร การผลิตเฟอรนิเจอรและช้ินสวน ฝายผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

ผูจัดการ  ผูควบคุมงานเฟอรนิเจอรและงานตกแตงภายใน ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในงานเฟอรนิเจอรและ

ตกแตงภายใน 

 

 หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 656/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

หนา้ 10 

 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 1

 

pa
t 2

 

pa
t 3

 

19200153140 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15  15 20 

19200153160 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20  

19200173130 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15  15 20 

19200173150 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15  15 20 

 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 657/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

หนา้ 11 

 

 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยีวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ มีคุณสมบัติอ่ืน  ๆ

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยตองเรียนรายวิชาปรับ

พ้ืนฐานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 

ประเภท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาไฟฟา ไฟฟากําลัง ไฟฟาอุตสาหกรรม เปนตน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีใกลเคียงใหอยู

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได) 

เทคโนโลยีอุตสาหการ - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ โดยการพิจารณา

ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  5 ป 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

(ค.อ.บ.) 

(ตองสอบใบประกอบ

วิชาชีพครู) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือ

เทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมอุตสาหการ  

(ค.อ.บ.) 

(ตองสอบใบประกอบ

วิชาชีพครู) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือ

เทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ      

หัวหนางาน/ผูปฏิบัติงาน/ผูชํานาญงานเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมการผลิตการจัดการ เชน 

โรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต โรงงานพลาสติก พนักงานในหนวยงานรัฐ พัฒนาทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรัฐวิสาหกิจ

ตางๆ นักประดิษฐนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม

ผูประกอบการอิสระดานการผลิตและอุตสาหการ 

แนวทางประกอบอาชีพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 658/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

หนา้ 12 

 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร     

นักพัฒนาวงจรขนาดเล็กและโปรแกรมสําหรับควบคุมดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

(Internet of Things) นักวิเคราะหและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร นักออกแบบและบริหารจัดการ

เครือขายคอมพิวเตอร ผูใหบริการสนับสนุนดานเทคนิค ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ครู/อาจารย นักฝกอบรม นักวิชาการ บุคลากรดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาในสถานศึกษา สถาน

ประกอบการของภาครัฐและเอกชนท่ีพัฒนาศักยภาพบุคคลใหมีความรู ความสามารถ คุณธรรม

จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ท่ีตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล งานบริการ

อุตสาหกรรมยานยนต การถายทอดเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ครู / อาจารยในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักอบรมในสถานประกอบการ ผูจัดการ/หัวหนา

แผนกดานอุตสาหกรรม ผูบริหาร/หัวหนาแผนกดานอุตสาหกรรม ผูบริหาร/หัวหนาแผนกศูนย

ฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม ผูจัดการโครงการทางดานอุตสาหกรรม นักอานแบบ เขียนแบบ

ทางดานอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ  - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 659/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา้ 13 
 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 2

 

pa
t 3

 

19200154010 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

19200154020 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

19200154030 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

19200154040 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

19200154060 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

19200154080 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 660/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา้ 14 
 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 2

 

pa
t 3

 

19200154110 สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

19200154120 สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

19200154130 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

19200154140 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

15 3 วิศวกรรมศาสตร 15 15 20 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 661/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา้ 15 
 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมโยธา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิศวกรรมไฟฟา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร – วทิยาศาสตร  

วิศวกรรมเคร่ืองกล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา  30 หนวยกิต  

วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 44 หนวยกิต  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

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 

อากาศยาน * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต  * 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอรสาขาไฟฟา สาขางาน

ระบบโทรคมนาคม สาขางานระบบเสียงและภาพ สาขาเมคคาทรอนิกส และสาขา

คอมพิวเตอร หรือ เทียบเทา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมการผลิตความ

แมนยําสูง * 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชา

ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน ชางโลหะ ชางโลหะการ ชางเช่ือมและโลหะแผน ชางทอ

และประสาน ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเทคนิคการผลิต หรือเทียบเทา โดยวิธีเทียบโอน

ผลการเรียนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 662/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา้ 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา/พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรโยธา/

เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรโยธา/ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมโยธา/ชางเทคนิคผูควบคุม

งาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกร/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกร/ประกอบธุรกิจสวนตัว

ทางดานวิศวกรรมไฟฟา/ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา/นักวิเคราะหนโยบายและโครงการระบบไฟฟากําลัง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรเคร่ืองกล (Mechanical Engineer)/วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer)/วิศวกรฝายออกแบบ

งานระบบภายในอาคาร (Building System Engineer)/วิศวกรฝายซอมบํารุง (Maintenance Engineer)/

นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกร/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกร/ประกอบธุรกิจของ

ตนเองดานวิศวกรรมอุตสาหการ/นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ *
เกณฑการไมรับนักศึกษาที่ตาบอดส ี

 

 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม -  สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน   -  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 

แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไม

ผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถ

เขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวย

วิธี Ishihara test ได) 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 663/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา้ 17 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/

ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/

วิศวกรผูออกแบบและผูควบคุมงาน/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ/วิศวกรวิจัยและพัฒนา/วิศวกรขายและ

บริการ/วิศวกรโครงการ/วิศวกรท่ีปรึกษา/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

วิศวกรควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี/วิศวกรตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ/

วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมอุตสหกรรมเคมี/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ/ 

วิศวกรขายและบริการอุปกรณเคร่ืองมือวัดวิเคราะหช้ันสูง/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรสํารวจ/เจาหนาท่ีของรัฐในสถานประกอบการ ในตําแหนง

วิศวกรสํารวจ/ผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมสํารวจ/นักวิจัยในหนวยงาน

ของภาครัฐและเอกชน/นักวิชาการในองคกรตางๆ/ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมสํารวจ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับตําแหนงวิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน/ประกอบ

ธุรกิจสวนตัวดานซอมบํารุงอากาศยาน/วิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน บริการภาคพ้ืนอากาศยาน/เจาหนาท่ี

ควบคุมดูแลงานทาอากาศยาน/นักวางแผนการซอมบํารุงอากาศยาน/เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

การซอมบํารุงอากาศยาน/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต/นักวิเคราะหระบบอัตโนมัติ/วิศวกรประจําโรงงานท่ีควบคุมดวยเคร่ืองจักรข้ัน

สูง/โปรแกรมเมอรระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในโรงงาน/วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติ/วิศวกรวิจัยและ

พัฒนา /วิศวกรขายและบริการ/วิศวกรโครงการ/ 

วิศวกรท่ีปรึกษา/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรการผลิต วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกร

วางแผน การผลิต วิศวกรซอมบํารุงรักษา วิศวกรโรงงาน วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ วิศวกรจัดซ้ือ วิศวกร

แมพิมพและข้ึนรูป วิศวกรการวัดและตรวจสอบ เปนตน/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรซอมบํารุง วิศวกร

ออกแบบกระบวนการผลิต วิศวกรวางแผนการผลิต เปนตน/ผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรม ท่ีเก่ียวกับ

การออกแบบ, กระบวนการผลิต, การวัดและตรวจสอบ หรือการบริการ/นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชน 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 664/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา้ 18 
 

 

 

 

หมายเหตุ  - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 665/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 

หนา้ 19 

 
 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

on
et

03
 

ga
t 

pa
t 1

 

19200155060 สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 
20 

19200155070 สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 30 30 

 

19200155090 สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

15 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 
20 

19200155120 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 
20 

19200155130 สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 
20 

19200155140 สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 
20 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 666/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 

หนา้ 20 

 
 

  

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

on
et

03
 

ga
t 

pa
t 1

 

19200155150 สาขาวิชาการจัดการ 

(กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

7 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 20 

19200155160 สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการบริหารการตลาด) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 20 

19200155170 สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 20 

19200155180 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร   30 20 

19200158090 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป (โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

นานาชาติ) 

25 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 30 30   

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 667/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 

หนา้ 21 

 
 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป 

การเงิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายหรือเทียบเทาหรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

การประเมินราคาทรัพยสิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

ระบบสารสนเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

  

การจัดการ  

(กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป)  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

การจัดการ  

(กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การตลาด  

(กลุมวิชาการบริหารการตลาด)  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การตลาด  

(กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4 ป 

การบัญชี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป (Bachelor of Business Administration) 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(นานาชาติ) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ 

- วุฒิการศึกษาตางประเทศ (เทียบเทา) 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

เจาหนาท่ีการเงิน   นายหนาซ้ือขายหลักทรัพย นักวิเคราะหหลักทรัพย   นักวิเคราะหสินเช่ือ ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน   พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน   งานดานการประกันภัย  ผูประกอบการธุรกิจ 

แนวทางประกอบอาชีพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 668/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

 

หนา้ 22 

 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ  

ผูดูแลส่ือ เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ ตัวแทนผลิตส่ือขององคกร ท่ีปรึกษาดานภาษาอังกฤษและการ

ส่ือสาร ผูเช่ียวชาญดานการส่ือสารและวัฒนธรรม ผูประกอบการท่ีเช่ียวชาญดานการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ ผูเช่ียวชาญฝายลูกคาสัมพันธ ฝายกิจการตางประเทศ ฝายกิจการสังคม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน 

เจาหนาท่ีประเมินราคาทรัพยสิน  เจาหนาท่ีประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย  เจาหนาท่ีประเมิน

ความเสียหายของทรัพยสิน  ท่ีปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย  ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

ทําหนาท่ีเปนผูวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร ผูดูแลและออกแบบ Website ผูบริหารระบบเครือขาย 

ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร บุคลากรดาน ICT ขององคกร และผูบริหารระบบ

สารสนเทศ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    

ทําหนาท่ีเปนผูบริหารงานบุคคล  เลขานุการ การจัดการท่ัวไป  การจัดการทรัพยากรมนุษย  และการ

จัดการสํานักงานของสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ฝายพนักงานลูกคาสัมพันธ  ฝาย

ฝกอบรม  ฝายประชาสัมพันธ  ผูประกอบการธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

ผูบริหารดานการขาย  การตลาด  ฝายจัดซ้ือ  การโฆษณาประชาสัมพันธ   ฝายวิจัยการตลาด     

ผูประกอบการดานธุรกิจระหวางประเทศ   ผูประสานงานดาน  Logistic  ฝายกิจกรรมพิเศษ  ฝาย

ประชาสัมพันธ  ฝายบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ผูประกอบการธุรกิจ 

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี     

พนักงานบัญชี  ผูทําบัญชีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ผูตรวจสอบภาษี

อากร (Tax Audit) ผูตรวจสอบภายใน (CIA) ผูประกอบการธุรกิจ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล  

นักวิเคราะหขอมูล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักการตลาดสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Marketing) เจาของธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทําธุรกิจ นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล ผูเช่ียวชาญ

และใหคําปรึกษาดานการทําธุรกิจออนไลน ท่ีปรึกษางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 669/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

หนา้ 23 

 
 

 

 

 

 

  

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 1

 

pa
t 2

 

pa
t 6

 

19200156050 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

15 9.2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร

, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห

ศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

50    

19200156052 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สมทบ (เสาร-อาทิตย) 

10 9.2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร

, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห

ศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

50    

19200156080 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 8 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต ดุริยางค

ศิลป นาฏศิลป ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปะ

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

10   20 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

หนา้ 24 

 
 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 1

 

pa
t 2

 

pa
t 6

 

19200156090 สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 8 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต ดุริยางค

ศิลป นาฏศิลป ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปะ

การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

10   20 

19200156100 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 9.2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร

, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห

ศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

50    

19200156120 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

15 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

10 10 30  
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กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

หนา้ 25 

 
 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 1

 

pa
t 2

 

pa
t 6

 

19200156130 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 9.2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร

, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห

ศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

50    

19200176030 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

5 9.2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร

, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห

ศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

50    

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 672/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

หนา้ 26 

 
 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป 

อาหารและ

โภชนาการ 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

อาหารและ

โภชนาการ 

(สมทบ) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือ 

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของมาใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพได 

เทคโนโลยี

เส้ือผาและ

แพตเทิรน 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (กศน.) การศึกษาตามอัธยาศัย (ม.6) 

ธุรกิจอาหาร สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

การ

ออกแบบ

แฟช่ัน 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของมาใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพได 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ

อาหาร 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือเทียบเทา

เขาศึกษา โดยการเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป ท้ังน้ีผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง  ๆ

ตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ๆ โดยการเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป ท้ังน้ี 

ผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง  ๆตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ท่ีมีประสบการณในการทํางานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือท่ีเก่ียวของกับการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไมนอยกวา 2 ป โดยการเทียบโอนประสบการณในการทํางานได แตตอง

ผานทดสอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรกอนเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป 

 

คณุวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 673/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

หนา้ 27 

 
 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน 

วิทย – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป  - คํานวณ หรือเทียบเทา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป 

คหกรรม

ศาสตร

ศึกษา 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ผูประกอบการอาหาร (เชฟ) ในโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร สายการบิน รีสอรทสปา ฯลฯ นัก

โภชนาการ นักกําหนดอาหารในโรงพยาบาล ท้ังภาครัฐและเอกชน ศูนยสงเสริมสุขภาพ  ผูจัดการฝาย

ตาง  ๆใน Super center ฝายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอร่ี ผลไม ครู/อาจารยวิชาชีพ ภาครัฐและ

เอกชน พนักงานในกองบรรณาธิการอาหารและโภชนาการ เคหกิจเกษตร 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาเชิงอุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดยอม (SME) บริหารจัดการการผลิตเส้ือผา 

ออกแบบและทําแพตเทิรนดวยคอมพิวเตอร การทําแบบตนแบบและการตัดเย็บเส้ือตัวอยาง การปรับ

ขนาดและวางแบบและการตัดเย็บเส้ือผาดวยคอมพิวเตอร บริหารจัดการกระบวนการเย็บ เขียน

ไดอะแกรม วางแผนในการผลิต ประกอบอาชีพตําแหนงตางๆ ในสายการผลิตในสถานประกอบการ 

ทําธุรกิจเส้ือผา ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพในหนวยงานราชการ ครูของวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย

อาชีวศึกษา กรมพลาธิการ พัฒนาชุมชน 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 

ผูประกอบธุรกิจดานอาหาร เชฟ ผูจัดการดานธุรกิจอาหาร  ผูประกอบอาหาร (กุก) ในโรงแรม 

ภัตตาคาร รานอาหาร  นักออกแบบอาหาร  ครู/อาจารยในหนวยงานราชการและเอกชน วิทยากร

แนะนําสาธิตสินคาอาหารและสุขภาพ 

แนวทางประกอบอาชีพ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 674/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

หนา้ 28 

 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 

นักออกแบบแฟช่ัน (Fashion Designer)  นักบริหารจัดการสินคาแฟช่ัน (Fashion Merchandiser) 

ฝายจัดซ้ือและจัดจําหนายสินคาแฟช่ัน (Fashion Buyer andVisual Merchandiser) ผูอํานวยการ

ฝายแฟช่ันและนักเขียนบทความแฟช่ัน (Fashion Director and Content Editor) นักออกแบบ

รูปแบบการแตงกาย ( Styling Fashion Designer) นักออกแบบส่ิงทอแฟช่ัน (Textile Designer) 

นักออกแบบรูปแบบการแตงกายภาพลักษณสวนบุคคล (Personal Styling) ผูจัดการและออกแบบ

การจัดการจัดแสดงงานแฟช่ัน (Exhibition and Fashion Show Manager) นักประชาสัมพันธและ

ถายทอดงานแฟช่ัน (Fashion PR and Online Class Teacher) นักวาดภาพประกอบงานแฟช่ัน 

(Fashion Illustrator) นักออกแบบแบบตัดแฟช่ัน (Flat Pattern Designer) งานสวนราชการ ครู

อาจารยภาครัฐและเอกชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ทางดาน กระบวนการผลิตอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะหสารอาหาร ประกันคุณภาพ 

มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (R&D) ครู/อาจารย งานใน

หนวยงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กรม

วิทยาศาสตรบริการและการประกอบอาชีพอิสระ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร (Production) การควบคุมคุณภาพ (Q.C) การ

ประกันคุณภาพ (Q.A.) การวิจัยและพัฒนา ( R&D) การตรวจรับรองคุณภาพ (Inspection) การจัด

จําหนาย (Import- Export) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถานประกอบการและหนวยงานราชการ 

รวมท้ังการเปนผูฝกอบรมหรือคําปรึกษากับสถานประกอบการดานอาหาร การประกอบอาชีพอิสระ 

เชน เจาของสถานประกอบการดานอาหาร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

 ครู/อาจารยวิชาชีพคหกรรมศาสตรในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

งานราชการ เชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ประกอบอาชีพอิสระ เชน สถานรับเล้ียง

เด็กออนกอนวัยเรียน เผยแพรความรูในนิตยสารและวารสารเก่ียวกับงานคหกรรมศาสตร 
 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 675/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ 

 

  หนา้ 29  

 
 

 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

เกณฑข้ันต่ํา 

ga
t 

pa
t 1

 

pa
t 2

 

pa
t 6

 

19200157180 สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 20  

19200157190 สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงทอ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 20  

19200157220 สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 8 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต ดุริยางคศิลป นาฏศิลป  

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

 

10   20 

 

 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 676/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ 

 

  หนา้ 30  

 
 

 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยีส่ิงทอ * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย-คณิต) หรือ (ศิลป-คํานวณ) 

หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

นวัตกรรมส่ิงทอ* - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน 

 ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเคมีส่ิงทอ 

หรือเทียบเทา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

 

หมายเหตุ * 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ 

- สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ 

- สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวา

ไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย 

มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 677/742

กลับหน้าสารบัญ



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ 

 

  หนา้ 31  

 
 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ   

1. พนักงานในงานอุตสาหกรรมเสนใย เสนดาย ทอผา ถักผา ผาไมทอและเคร่ืองนุงหม 

2. พนักงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

3. เจาหนาท่ีตรวจประเมินระบบคุณภาพและความรับผิดชอบตอสังคม 

4. นักวิจัยและสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

5. เจาหนาท่ีจัดหา บริหาร จัดการสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน 

6. บุคลากรทางดานการศึกษาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและแฟช่ัน 

7. ประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการดานสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ   

1. ผูประกอบการเก่ียวกับสี สารเคมี และผลิตภัณฑส่ิงทอ 

2. นักวิทยาศาสตรส่ิงทอสําหรับอุตสาหกรรม ฟอก ยอม พิมพและตกแตงสําเร็จส่ิงทอ 

3. นักวิทยาศาสตรส่ิงทอสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆท่ีตองใชส่ิงทอเทคนิค 

4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานสี สารเคมี และผลิตภัณฑส่ิงทอ 

5. เจาหนาท่ีจัดหา บริหาร จัดการสินคาส่ิงทอพ้ืนฐานและส่ิงทอเทคนิค 

6. เจาหนาท่ีฝายวางแผนระบบและกระบวนการผลิตทางดานส่ิงทอ 

7. บุคลากรดานการศึกษาและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรส่ิงทอ 

8. นักปฏิบัติ นักวิทยาศาสตรในอุตสาหกรรมการซักรีด อุตสาหกรรมหนัง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  

นักออกแบบลายผา นักออกแบบเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย นักพัฒนาผลิตภัณฑ ผูผลิตสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน ผูควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑส่ิงทอ นักจัดการสินคาส่ิงทอ ผูจัดแสดงสินคาเส้ือผาและส่ิงทอ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ

ดานการออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน และ ผูประกอบการดานสินคาส่ิงทอ 

 
 

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองไมตาบอดสี มีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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เสนทางรถประจําทางที่ผาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 
 

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ฯ    /    พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 
รถประจําทางท่ีผานดานถนนนางล้ินจ่ี    สาย 62, 67, 89, ปอ.22, 62, 67 และ รถสองแถวสาย 1240 

รถประจําทางท่ีผานดานถนนนราธิวาสราชนครินทร   สาย  77 

รถโดยสารดวนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ 
รถไฟฟา BTS ลงสถานีชองนนทรี แลวตอ รถโดยสารดวนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ 
รถไฟฟา MRT ลงสถานีสีลม หรือ สถานีลุมพินี แลวตอ รถสองแถวสาย 1240 

เรือดวนเจาพระยา ลงท่ีทาเรือสาทร แลวตอ รถประจําทาง สาย 77 

พื้นที่พระนครใต 
รถประจําทาง     สาย 1, 15, 17, 35, 75, 163, ปอ.504, 547 
รถไฟฟา BTS ลงสถานีสะพานตากสิน 

เรือดวนเจาพระยา ลงท่ีทาเรือสาทร 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.กรุงเทพ 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ (งานรับเขานักศึกษาใหม) 

โทร. 02-287-9625  

 www.admissions.rmutk.ac.th 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
1.  ที่ตั้ง 
 วิทยาเขตบางพระ (ท่ีตั้งส านักงานอธิการบดี) 43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110  

โทร.0-3835-8201-27 ,0-3835-8137  โทรสาร 0-3834-1808-9  www.rmutto.ac.th 
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทร.0-227-3660 ,0-2692-2360-4 โทรสาร 0-2277-3693  www.cpc.rmutto.ac.th 
 วิทยาเขตจันทบุรี 131  หมู่  5  ถนนบ าราศนราดูร  ต าบลพลวง  กิ่งอ าเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  22210   

โทร.0-3930-7268 โทรสาร  0-3930-7268, 0-3930-7294   www.chan.rmutto.ac.th 
 วิทยาเขตอุเทนถวาย  225 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทร.0-2252-7029 โทรสาร 0-2252-7580  www.uthen.rmutto.ac.th 

2.  การจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ในคณะ/ประเภทวิชาดังต่อไปนี้ 

วิทยาเขตบางพระ 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาประมง

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

เกษตร  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  และหลักสูตร 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  6  ปี 
 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการ      
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล 
 

วิทยาเขตอุเทนถวาย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
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วิทยาเขตจันทบุรี 
คณะเทคโนโลยีสังคม  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตสัตว์  สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

คณะ/สาขาวิชา 

อัตราคาธรรมเนียม 

แรกเขา 
ภาคเรียนปกติ 
ลงทะเบียน 

เกิน 9 หนวยกิต 

ภาคเรียนปกติ 
ลงทะเบียน 

ไมเกิน 9 หนวยกิต 
ภาคฤดูรอน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีชีวภาพ 15,600 12,700 7,600 7,300 

วิทยาการคอมพิวเตอร 15,600 12,700 7,600 7,300 

วิศวกรรมเกษตร 16,400 13,500 8,500 8,200 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 16,400 13,500 8,500 8,200 

อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15,600 12,700 7,600 7,300 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
การบริหารธุรกิจเกษตร 13,100 10,200 6,000 5,700 

การจัดการโลจิสติกส 13,100 10,200 6,000 5,700 

การจัดการ 13,100 10,200 6,000 5,700 

เศรษฐศาสตร 13,100 10,200 6,000 5,700 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 13,100 10,200 6,000 5,700 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
พืชศาสตร 15,600 12,700 7,600 7,300 

สัตวศาสตร 15,600 12,700 7,600 7,300 

เกษตรกลวิธาน 15,600 12,700 7,600 7,300 

ประมง 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีภูมิทัศน 15,600 12,700 7,600 7,300 

คณะสัตวแทพยศาสตร 
สัตวแพทยศาสตร 28,800 25,900 14,300 14,300 

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 15,600 12,700 7,600 7,300 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

การจัดการการบิน 37,800 31,900 12,600 11,100 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการ 13,100 10,200 6,000 5,700 

การตลาด 13,100 10,200 6,000 5,700 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 13,100 10,200 6,000 5,700 

ระบบสารสนเทศ 15,600 12,700 8,500 8,200 

เศรษฐศาสตร 13,100 10,200 6,000 5,700 

การบัญชี 13,100 10,200 6,000 5,700 

วิทยาการคอมพิวเตอร 15,600 12,700 8,500 8,200 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 15,600 12,700 8,500 8,200 
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คณะ/สาขาวิชา 

อัตราคาธรรมเนียม 

แรกเขา 
ภาคเรียนปกติ 
ลงทะเบียน 

เกิน 9 หนวยกิต 

ภาคเรียนปกติ 
ลงทะเบียน 

ไมเกิน 9 หนวยกิต 
ภาคฤดูรอน 

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 17,100 14,200 10,000 9,700 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17,100 14,200 10,000 9,700 

คณะศิลปศาสตร 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 13,100 10,200 6,000 5,700 

การทองเท่ียวและการโรงแรม 13,100 10,200 6,000 5,700 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
วิศวกรรมโยธา 16,400 13,500 8,500 8,200 

วิศวกรรมกอสราง 16,400 13,500 8,500 8,200 

วิศวกรรมเคมี 16,400 13,500 8,500 8,200 

เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 16,400 13,500 8,500 8,200 

สถาปตยกรรมภายใน 16,400 13,500 8,500 8,200 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 16,400 13,500 8,500 8,200 

การจัดการโลจิสติกส 13,100 10,200 6,000 5,700 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 17,100 14,200 10,000 9,700 

คณะเทคโนโลยีสังคม 

การจัดการ 13,100 10,200 6,000 5,700 

การจัดการโลจิสติกส 13,100 10,200 6,000 5,700 

ระบบสารสนเทศ 15,600 12,700 8,500 8,200 

การบัญชี 13,100 10,200 6,000 5,700 

เศรษฐศาสตร 13,100 10,200 6,000 5,700 

วิทยาการคอมพิวเตอร 15,600 12,700 8,500 8,200 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

พืชศาสตร 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีการเกษตร 15,600 12,700 7,600 7,300 

ประมง 15,600 12,700 7,600 7,300 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีชีวภาพ 15,600 12,700 7,600 7,300 

เทคโนโลยีเครื่องกล 15,600 12,700 7,600 7,300 

วิศวกรรมอุตสาหการ 16,400 13,500 8,500 8,200 

วิศวกรรมไฟฟา 16,400 13,500 8,500 8,200 
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1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (วิทยาเขตบางพระ)                19313011104 40 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

2 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาเขตบางพระ)                19313012104 40 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

3 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาประมง (วิทยาเขตบางพระ)                19313015104 40 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

4 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (วิทยาเขตบางพระ)                19313011404 25 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

5 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (วิทยาเขตบางพระ)                19313013104 60 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333027104 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

7 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333021104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

8 คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333026104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

9 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333022104 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

10 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333025204 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

11 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333023104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

12 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333032104 20 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333031104 20 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333033004 20 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

15 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333034204 20 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

16 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333035304 20 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

17 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333035204 20 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื�องกล (วิทยาเขตจันทบุรี) 19333036304 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

19 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทยาเขตจันทบุรี) 19333037404 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333032404 20 5 เกษตรศาสตร์ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

21 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333037504 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

22 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตจันทบุรี)                19333038104 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

23 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                19323049504 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

24 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื�อสารมวลชน (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                19323049804 20 9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์

, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื�นฐาน

วิทยาศาสตร์

10 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

25 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                19323046104 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 20 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

26 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                19323044104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

27 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                19323047204 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

28 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                19323043104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

29 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                19323041104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

30 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)                19323041204 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

31 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื�อดิจิทัล (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)  แขนงดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน        19323049714 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

32 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื�อดิจิทัล (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)  แขนงการจัดการธุรกิจดิจิทัล 19323049724 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

33 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) 19323045004 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตบางพระ)                19313052104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร (วิทยาเขตบางพระ)                19313053104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางพระ)                19313051104 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารสากล (วิทยาเขตบางพระ)                19313056104 20 9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์

, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื�นฐาน

วิทยาศาสตร์ 50 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตบางพระ)                19313055204 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตบางพระ)                19313063104 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

40 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตบางพระ)                19313064104 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

หากเลือกกลุ่มสาระที�มีตัวเลือก

คะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ 

ลําดับ คณะที�เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที�เปิด

รอบที� 4

O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)จํานวนรับ
คุณสมบัติพิเศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)
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เกณฑ์ขั�นตํ�า (%) (ถ้ามี)
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หากเลือกกลุ่มสาระที�มีตัวเลือก

คะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ 

ลําดับ คณะที�เปิด สาขาวิชา/หลักสูตรที�เปิด

รอบที� 4

O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)จํานวนรับ
คุณสมบัติพิเศษ 

(ไม่เกิน 150 ตัวอักษร)
PAT

เกณฑ์ขั�นตํ�า (%) (ถ้ามี)
ลิ�งข้อมูลเพิ�มเติม

รหัสคณะ/สาขา 

(11 หลัก)

41 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาเขตบางพระ)                19313061104 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

42 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางพระ)                19313066204 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

43 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วิทยาเขตบางพระ)                19313066304 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

44 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ (วิทยาเขตบางพระ)                19313062204 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

45 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (วิทยาเขตบางพระ)                19313066404 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

46 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                19343075204 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

47 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                19343078304 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

48 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                19343071104 20 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

49 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วิทยาเขตอุเทนถวาย)                19343077204 20 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัส

ตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 10 40 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

50 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน                 19343072204 20 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

51 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตอุเทนถวาย) 19343072104 20 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

52 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารสากล (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) 19323081104 20 9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ , อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์

, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พื�นฐาน

วิทยาศาสตร์

15 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

53 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที�ยวและการโรงแรม (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) แขนงการท่องเที�ยว           19323082104 20 6.2.1 การท่องเที�ยวและโรงแรม รูปแบบที� 1 50 10 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

54 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที�ยวและการโรงแรม (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) แขนงการโรงแรม     19323082204 20 6.2.1 การท่องเที�ยวและโรงแรม รูปแบบที� 1 50 10 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

55 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (วิทยาเขตบางพระ)                19313101204 20 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 10 10 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

56 สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาการจัดการการบิน (วิทยาเขตบางพระ)                19313091204 30 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 30 20 https://sites.google.com/site/entryrmutto/

57 คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตบางพระ) 19316101104 1 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค

การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

30 30 30 30 30 20 30 https://sites.google.com/site/entryrmutto/ ใช้คะแนน GPAX  20 %
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 

 

ทีต่ั้ง 
 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

คุณสมบัติเฉพาะ 
คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวชิาวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือสายวชิาศิลป์ - ค  านวณ 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวทิยาการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกต)ิ 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียนและตอ้งผา่นการเรียนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์มา

ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต และกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์มาไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
2.  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะบริหารธุรกจิ 
สาขาวชิาการบัญชี ( หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการจัดการ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
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2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการตลาด-การบริหารการตลาด (หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการเงิน ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตร 4 ปี เรียนในวันและเวลาราชการ 8.00 – 17.00 น. ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2.  ผา่นการทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

สาขาวชิาการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกจิ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในระดับ

มธัยมศึกษา 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
สาขาวชิาเทคโนโลยเีส้ือผ้า ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ-ออกแบบแฟช่ัน ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ-ออกแบบผลติภัณฑ์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี โครงการความร่วมมือ บ.การบินไทย จ ากดั มหาชน) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการบริหารธุรกจิคหกรรมศาสตร์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน(เลอืกสาขาวชิา ช้ันปีที่ 2)( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพมิพ์ ( หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม (5 ปี ภาคปกติ) 
1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	พ.ศ.	๒๕๔๘	 โดยเมื่อ	 วันที่	๘	มกราคม	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (ร.๙)	ทรงลงพระปรมาภิไธย 

ในพระราชบัญญติั	และประกาศในราชกิจจานเุบกษา	เลม่	๑๒๒	ตอนที	่๖	ก	วนัที	่๑๘	มกราคม	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	พระราชบญัญตัน้ีิมผีลทำาใหเ้กดิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	จำานวน	๙	แหง่	 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้า

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	สังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาและ

บัณฑิตศึกษาโดยจัด เป็น	 ๗	 คณะ	 ๓	 วิทยาลัย 	 ได้แก่ 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 	 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะศิลปศาสตร์	 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาลัยเพาะช่าง	 วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนรัตนโกสินทร์	 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	มีพื้นที่จัดการศึกษารวม	๔	พื้นที่	 ได้แก่	

พื้นที่ศาลายา	พื้นที่บพิตรพิมุข	จักรวรรดิ	วิทยาลัยเพาะช่าง	และวิทยาเขตวังไกลกังวล

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์พืน้ทีศ่าลายา	เปน็ศนูยก์ลางการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา	ตั้งอยู่เลขท่ี	96	หมู่ที่	3	ถนนพุทธมณฑล	 

สาย	5	ตำาบลศาลายา	อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170	

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ พืน้ท่ีบพติรพมุิข จักรวรรด	ิเปน็

พื้นที่จัดการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด	 ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา	 132	ปี	 ตั้งอยู่เลขที่	 264	 

ถนนจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร	10100

โทรศัพท ์: 0 2441 6000

โทรสาร : 0 2889 4588

http://www.rmutr.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2226 5925

โทรสาร : 0 2226 4879

http://www.bpc.rmutr.ac.th
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ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์	ประกอบดว้ยดวง

ตราพระราชลญัจกรประจำาพระองค์รชักาลท่ี	9	อยูภ่ายในวงกลม	มรีปูดอกบวั	8	กลบี	เหนอื

วงกลมมเีลข	9	และพระมหาพชิยัมงกฎุครอบ	ใตว้งกลมมแีถบโค้งรองรบั	ภายในบรรจอัุกษร

ชื่อ	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”

ดอกบัวสวรรค์ ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย สื่อความ

หมายถึงความสดชื่น	เบิกบาน	ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจร

ไปทั่วสารทิศ

สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย	หมายถึง	สีแห่งความเป็น

มงคล

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ พืน้ทีเ่พาะชา่ง	กอ่ตัง้มาเปน็ระยะ

เวลา	104	ป	ีตัง้อยูเ่ลขที	่86	ถนนตรเีพชร	แขวงวงับรูพาภิรมย	์เขตพระนคร	กรงุเทพมหานคร	

10200	เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	ก่อตั้งมา

เป็นระยะเวลา	27	ปี	ตั้งอยู่ท่ีถนนเพชรเกษม	ก.ม.	 ท่ี	242	ตำาบลหนองแก	อำาเภอหัวหิน	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์77110	

โทรศัพท์ : 0 2623 8790

โทรสาร : 0 2225 7631
http://www.pohchang.rmutr.ac.th

โทรศัพท์ : 0 3261 8500

โทรสาร : 0 3261 8570

http://www.kkw.rmutr.ac.th

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒๕๕๙
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ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย

 ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ 

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์และ พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

      สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ดอกบวัสวรรค์      ดอกไมป้ระจำามหาวทิยาลัย  

สื่อความหมายถึงความสดชื่นเบิกบาน

ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒๕๕๙
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ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย

 ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ 

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์และ พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

      สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ดอกบวัสวรรค์      ดอกไมป้ระจำามหาวทิยาลัย  

สื่อความหมายถึงความสดชื่นเบิกบาน

ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

001 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,        
ช่างโยธา ช่างส ารวจ  หรือ ปวช.    
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

2.75 2.50

002 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,             
ช่างคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า    
(ทวิศึกษา)

2.75 2.50

003 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม     
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.75 2.50 มีประสบการณ์ด้านเข้าร่วมโครงการ

แข่งขันหุ่นยนต์หรือส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ (ถ้ามี)

004 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,            
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
หรือเทียบเท่า 2.75 2.50

มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาโปรแกรม 
หรือมีรางวัลจากการแข่งขันทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือผ่านการร่วม
กิจกรรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
หรือมีผลงานอ่ืนทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

005 วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,            
ช่างเคร่ืองมือวัด,       
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

006 วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน,             
หรือเทียบเท่า

2.75 2.50 มีความสามารถในการเขียนแบบทาง
เคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

007 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง,    
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 2.75 2.50

008 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ - ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหการ,
ช่างอุตสาหกรรม, 
ช่างเทคโนโลยีวัสดุ, 
ช่างวัสดุเคร่ืองกล หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 691/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

009 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี        ม.6 สายวิทย์-คณิต ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
หรือเทียบเท่า 2.75 2.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)

010 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,          
ช่างโยธา, ช่างส ารวจ หรือ ปวช.    
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

2.75 2.50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
011 ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้าง  4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.75 2.75

012 ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปประยุกต์,             
การออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
 ออกแบบนิเทศศิลป์

3.00 2.75

013 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  4  ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม, 
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบ 2.75 2.75

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 692/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

014 ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.50 2.25

015 ทล.บ. การออกแบบส่ือดิจิทัล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์
เพ่ือการออกแบบ,คอมพิวเตอร์
กราฟฟิก, หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

016 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี  ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.90 2.90

                                                           
ปวช.สาขาวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง         
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

3.25 3.25

017 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. สาขาววิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ศิลปะ
และการออกแบบ หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

018 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน,
 ออกแบบตกแต่งภายใน, เทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, 
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบเคหะภัณฑ์

2.75 2.50

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)  
019 ทล.บ. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
021 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
022 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
023 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
024 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

009 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี        ม.6 สายวิทย์-คณิต ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
หรือเทียบเท่า 2.75 2.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)

010 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,          
ช่างโยธา, ช่างส ารวจ หรือ ปวช.    
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

2.75 2.50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
011 ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้าง  4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.75 2.75

012 ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปประยุกต์,             
การออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
 ออกแบบนิเทศศิลป์

3.00 2.75

013 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  4  ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม, 
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบ 2.75 2.75

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 693/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.75 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
049 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ข้ึนไป (ถ้ามี)
050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.00

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.75 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
049 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ข้ึนไป (ถ้ามี)
050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.00

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.75 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
049 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ข้ึนไป (ถ้ามี)
050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.00

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

014 ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.50 2.25

015 ทล.บ. การออกแบบส่ือดิจิทัล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์
เพ่ือการออกแบบ,คอมพิวเตอร์
กราฟฟิก, หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

016 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี  ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.90 2.90

                                                           
ปวช.สาขาวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง         
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

3.25 3.25

017 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. สาขาววิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ศิลปะ
และการออกแบบ หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

018 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน,
 ออกแบบตกแต่งภายใน, เทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, 
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบเคหะภัณฑ์

2.75 2.50

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)  
019 ทล.บ. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
021 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
022 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
023 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
024 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 694/742

กลับหน้าสารบัญ



คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะศิลปศาสตร์ (วังไกลกังวล)
083 ศศ.บ.ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ๔ ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

051 วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
, ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร, 
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชา      
 ท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

วิทยาลัยเพาะช่าง
053 ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
054 ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
056 ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
057 ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
059 ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
062 ศ.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
063 ศ.บ. เซรามิกส์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
064 ศ.บ. เคร่ืองประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะศิลปศาสตร์ (วังไกลกังวล)
083 ศศ.บ.ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ๔ ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

051 วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
, ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร, 
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชา      
 ท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

วิทยาลัยเพาะช่าง
053 ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
054 ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
056 ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
057 ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
059 ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
062 ศ.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
063 ศ.บ. เซรามิกส์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
064 ศ.บ. เคร่ืองประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะศิลปศาสตร์ (วังไกลกังวล)
083 ศศ.บ.ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ๔ ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

051 วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
, ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร, 
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชา      
 ท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.50

วิทยาลัยเพาะช่าง
053 ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
054 ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
056 ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
057 ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
059 ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
062 ศ.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
063 ศ.บ. เซรามิกส์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ
064 ศ.บ. เคร่ืองประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.75
041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.75 มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
049 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ข้ึนไป (ถ้ามี)
050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.00

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 695/742

กลับหน้าสารบัญ



ติดต่อคณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

วิทยาลัยเพาะช่าง

02-441-6000 ต่อ 2621, 2623

02-441-6000 ต่อ 2781

02-441-6000 ต่อ 2630

02-226-5925 ต่อ 5319, 5330, 5350

02-226-5925 ต่อ 5204

032-618-500 ต่อ 3919

032-618-500 ต่อ 4713

02-623-8790 ต่อ 6110
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กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
 

 

ทีต่ั้ง 
 128 ถ.หว้ยแกว้ ต.ชา้งเผอืก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศพัท ์ 053-921444 , โทรสาร  053-213183 
 

คุณสมบัตเิฉพาะ 

 ไม่มีคุณสมบติัเฉพาะ 
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กลับหน้าสารบัญ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ท่ีตั้ง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดการเรียนการสอนแบงเปนเขตพ้ืนท่ี 5 พ้ืนท่ี ซึ่งมี

สํานักงานอธิการบดีต้ังอยูพ้ืนท่ีสงขลา เลขท่ี 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

โดยประกอบดวยพื้นท่ีตาง ๆ คือ วิทยาลัยรัตภูมิ  พ้ืนท่ีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ  พื้นที่วิทยาเขต

นครศรธีรรมราช ทุงใหญ พ้ืนท่ีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม และวิทยาเขตตรัง 

คณุสมบตัเิฉพาะ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

  - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

  - วิศวกรรมอุตสาหการ 

  - วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

  - เทคโนโลยีปโตรเลียม   

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

  - การบัญชี 

  - การเงนิ 

  - ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชา ดังตอไปน้ี 

- การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย 

  - การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 

  - การจัดการ-การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

  - การตลาด 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 
 สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน 
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กลับหน้าสารบัญ



 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับ

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชา ดังตอไปน้ี 

- การผังเมือง 

  - การออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 

  - ทัศนศิลป 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน  

 2. กรณีนักศึกษาสายศิลป เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

ไมนอยกวารอยละ 25 

คณะเกษตรศาสตร 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน  

 2. กรณีนักศึกษาสายศิลป เฉพาะสาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชาสัตวศาสตร ตองผานการสอบ 9 วิชา

สามัญรายวชิาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ไมนอยกวารอยละ 25 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย สุจริต 

3. เปนผูมีสัญชาติไทย 

4. เปนผูมีอุปนิสัยรักสัตว และรักในวิชาชีพการสัตวแพทย 

5. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย โดยอิงตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 699/742

กลับหน้าสารบัญ



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับ

สาขาวิชาดังตอไปน้ี 

- แพทยแผนไทย 

  - ชีววทิยาประยุกต 

  - เทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคม ี

  - เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาดังตอไปน้ี 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - เทคโนโลยีอุตสาหการ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สําหรับ

สาขาวิชาดังตอไปน้ี 

- วิศวกรรมโยธา 

  - วิศวกรรมไฟฟา 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาการบัญช ี

 3. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สาํหรับสาขาวิชาการจัดการ 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี ้

- การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

  - การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 

  - วิทยาศาสตรทางทะเล 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป ตองผานการ

สอบ 9 วชิาสามัญรายวิชาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25 

สําหรับสาขวิชาดังตอไปน้ี 

- อุตสาหกรรมอาหาร 

  - เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
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วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 
 1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-

คํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี ้

- การบัญชี 

  - การทองเที่ยว 

 2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สาํหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ

  - การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-การจัดการนวัตกรรมการคา 

  - การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-การจัดการนวัตกรรม 
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เกณฑและจํานวนรับ รอบท่ี 4 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

19701010151 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

หลักสูตร 5 ป ภาคปกติ (สงขลา) 

1. ใชคะแนน GAT และ PAT รหัส 75  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. สอบสัมภาษณ  

5. GPAX  

6. ม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือศิลป-คํานวณ 

1 

19701010251 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 5 ป ภาคปกติ 

(สงขลา) 

1. ใชคะแนน GAT และ PAT รหัส 75  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. สอบสัมภาษณ  

5. GPAX  

6. ม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือศิลป-คํานวณ 

1 

19701010351 สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หลักสูตร 5 ป ภาคปกติ 

(สงขลา) 

1. ใชคะแนน GAT และ PAT รหัส 75  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. สอบสัมภาษณ  

5. GPAX  

6. ม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือศิลป-คํานวณ 

8 

19701010441 สาขาเทคโนโลยีปโตรเลียม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(สงขลา) 

1. ใชคะแนน GAT และ PAT รหัส 72  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. สอบสัมภาษณ  

5. GPAX  

6. ม.6 แผนการเรียนวิทย-คณิต /ศิลป-คํานวณ  

5 

19701010541 สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(สงขลา) 

1. ใชคะแนน GAT และ PAT รหัส 85  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. สอบสัมภาษณ  

5. GPAX  

6. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

1 
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รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 

19702020141 สาขาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตร 

4 ป ภาคปกติ (สงขลา) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

5 

19702020641 สาขาการตลาด หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) 1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

5 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

19703030141 สาขาการแพทยแผนไทย หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

20 

19703030241 สาขาชีววิทยาประยุกต หลักสูตร 4 ป ภาคปกต ิ

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ   

15 

19703030341 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ   

10 

19703030541 สาขาเทคโนโลยีนํ้ามันปาลมและโอลิโอเคมี  

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไส

ใหญ) 

1. ม.6 แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ    

15 
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รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 

19703030641 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

10 

19703030841 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไสใหญ) หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเทา  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ    

15 

19703030941 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ   

20 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

19704040141 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักสูตร 4 

ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 71,72  

2. O-NET   

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร, 

ศิลป-คํานวณ  

6. สอบสัมภาษณ    

20 

19704040241 สาขาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวนํ้า หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 71,72  

2. O-NET   

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร, 

ศิลป-คํานวณ  

6. สอบสัมภาษณ 

20 
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รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง (ตอ) 

19704040341 สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 71,72  

2. O-NET   

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร, 

ศิลป-คํานวณ  

6. สอบสัมภาษณ 

5 

19704040441 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 71,72  

2. O-NET   

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชา

คณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25  

6. สอบสัมภาษณ 

20 

19704040541 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 71,72  

2. O-NET   

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชา

คณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25  

6. สอบสัมภาษณ 

20 

19704040841 สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 71,72  

2. O-NET   

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชา

คณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25  

6. สอบสัมภาษณ 

20 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 705/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

19705050841 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(สงขลา) 

1. GAT และ PAT รหัส 72,73  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

5. สอบสัมภาษณ  

5 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

19706060141 สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 72,73  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

5. สอบสัมภาษณ 

10 

19706060241 สาขาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 72,73 

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

5. สอบสัมภาษณ  

10 

19706060341 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 72,73  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

5. สอบสัมภาษณ 

10 

19706060441 สาขาวิศวกรรมกอสราง หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตตรัง) 

1. GAT และ PAT รหัส 72,73  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

5. สอบสัมภาษณ  

10 

คณะศิลปศาสตร 

19707070141 สาขาการทองเท่ียว หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) 1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. ใชคะแนน GAT  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. สอบสัมภาษณ   

15 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 706/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะศิลปศาสตร (ตอ) 

19707070241 สาขาการโรงแรม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) 1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. ใชคะแนน GAT  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. สอบสัมภาษณ  

5 

19707070341 สาขาธุรกิจคหกรรมศาสตร หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(สงขลา) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. ใชคะแนน GAT  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. สอบสัมภาษณ   

5 

19707070441 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ (สงขลา) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. ใชคะแนน GAT  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. สอบสัมภาษณ  

15 

19707070541 สาขาอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(สงขลา) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. ใชคะแนน GAT  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. สอบสัมภาษณ   

5 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

19708080141 สาขาการผังเมือง หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) 1. GAT และ PAT รหัส 74  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

5. สอบสัมภาษณ  

15 

19708080241 สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ หลักสูตร 4 ป ภาค

ปกติ (สงขลา) 

1. GAT และ PAT รหัส 74  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

5. สอบสัมภาษณ  

15 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 707/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร (ตอ) 

19708080341 สาขาทัศนศิลป หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (สงขลา) 1. GAT และ PAT รหัส 74  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

5. สอบสัมภาษณ 

15 

19708080451 สาขาสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป ภาคปกติ (สงขลา) 1. GAT และ PAT รหัส 74  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

ศิลป-คณิตศาสตร  

5. สอบสัมภาษณ  

5 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

19709090131 สาขาสัตวแพทย  หลักสูตร 6 ป ภาคปกติ (วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ทุงใหญ) 

1. ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร  

2. เกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 ข้ึนไป และเกรดเฉลี่ย

กลุมวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.75  

3. ยื่นคะแนน O-NET , GAT/PAT  

4. ยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ จาก สทศ.  

5. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย โดยตองมี

หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา  

6. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และปราศจาก

โรค อาการของโรคหรือความพิการที่เปนอุปสรรค

ตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย 

โดยอิงตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษา  

7. สอบสัมภาษณ 

4 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

19710100141 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

ทุงใหญ) 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา  

2. ใชคะแนน GAT และ PAT 71  

3. สอบสัมภาษณ  

2 

19710100241 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

ทุงใหญ) 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา  

2. ใชคะแนน GAT และ PAT 71  

3. สอบสัมภาษณ  

2 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 708/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะเกษตรศาสตร 

19711110141 สาขาประมง หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ 

3 

19711110241 สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธรุกิจเกษตร 

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

3 

19711110341 สาขาพืชศาสตร(ทุงใหญ) หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชา

คณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ 

3 

19711110441 สาขาพืชศาสตร(ไสใหญ) หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชา

คณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

3 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 709/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะเกษตรศาสตร (ตอ) 

19711110541 สาขาสัตวศาสตร(ทุงใหญ) หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชา

คณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ 

3 

19711110641 สาขาสัตวศาสตร(ไสใหญ) หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชา

คณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

3 

19711110741 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

3 

19711110841 สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตร 4 ป  

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. O-NET  

3. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ 

3 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

19712120141 สาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน 

15 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 710/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ (ตอ) 

19712120241 สาขาการจัดการการตลาด หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน   

15 

19712120341 สาขาการจัดการการเปนผูประกอบการ หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน 

15 

19712120441 สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

15 

19712120541 สาขาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

15 

19712120741 สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

15 

19712120841 สาขาการเงนิ หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน 

15 

19712121041 สาขาการจัดการนวัตกรรมทางการคา หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ) 

1. GAT และ PAT รหัส 71  

2. สอบสัมภาษณ  

3. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

15 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว 

19713130141 สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง) 1. ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร ,

ศิลป-คํานวณ  

2. GAT   

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สัมภาษณ  

5 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 711/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ช่ือสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว (ตอ) 

19713130241 สาขาการทองเท่ียว หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตตรัง) 

1. ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ,

ศิลป-คํานวณ  

2. GAT   

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สัมภาษณ  

5 

19713130341 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง) 

1. ม.6  ทุกแผนการเรียน  

2. GAT   

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สัมภาษณ 

3 

19713130441 สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-การจัดการ

นวัตกรรมการคา หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตตรัง) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน   

2. GAT   

3. O-NET   

4. สามัญ 9 วิชา   

5. GPAX   

6. สัมภาษณ  

5 

19713130541 สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-การจัดการ

นวัตกรรม หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตตรัง) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน   

2. GAT   

3. O-NET   

4. สามัญ 9 วิชา   

5. GPAX   

6. สัมภาษณ  

5 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

19714140121 สาขาการตลาด หลักสูตรปวส. ภาคปกต ิ 1. GAT  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. สอบสัมภาษณ  

6. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

20 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 712/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ชื่อสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

วิทยาลัยรัตภมู ิ(ตอ) 

19714140221 สาขาการบัญชี หลักสูตรปวส. ภาคปกต ิ 1. GAT  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. สอบสัมภาษณ  

6. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

30 

19714140321 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปวส. ภาคปกต ิ 1. GAT  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา 

4. GPAX  

5. สอบสัมภาษณ  

6. ม.6 ทุกแผนการเรียน 

20 

19714140421 สาขาชางยนต หลักสูตรปวส. ภาคปกติ 1. GAT  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. สอบสัมภาษณ  

6. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

30 

19714140521 สาขาชางไฟฟา หลักสูตรปวส. ภาคปกต ิ 1. GAT  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. สอบสัมภาษณ  

6. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

20 

19714140641 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป ภาคปกต ิ 1. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. สอบสัมภาษณ  

6. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วชิาสามัญรายวิชา

คณติศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป ไมนอยกวารอยละ 25  

20 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 713/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ชื่อสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

วิทยาลัยรัตภมู ิ(ตอ) 

19714140741 วิทยาลัยรัตภมูิ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ 

1. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

2. O-NET  

3. สามัญ 9 วิชา  

4. GPAX  

5. สอบสัมภาษณ  

6. ม.6 ทุกแผนการเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป 

ตองผานการสอบ 9 วชิาสามัญรายวิชา

คณติศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป ไมนอยกวารอยละ 25  

20 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

19715150141 สาขาการจัดการ(บริหารธรุกิจบัณฑิต) หลักสูตร 4 ป 

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. GAT  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

2 

19715150241 สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ขนอม) 

1.  ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร/

คณติศาสตร-ศิลปคํานวณ  

2. GAT  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

2 

19715150341 สาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) 

หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

ขนอม) 

1. ม.6 ทุกแผนการเรียน  

2. GAT  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ  

2 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 714/742

กลับหน้าสารบัญ



รหัสสาขา ชื่อสาขา คุณสมบัติ จํานวนรับ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ตอ) 

19715150541 สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม) 

1. ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

2. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ   

1 

19715150641 สาขาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป ภาคปกติ  

(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม) 

1. ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

2. GAT/PAT (รหัส 71,72)  

3. O-NET  

4. สามัญ 9 วิชา  

5. GPAX  

6. สอบสัมภาษณ 

2 

  

ดูขอมูลการรับสมัครเพิ่มเติมไดที่ http://admission.rmutsv.ac.th/tcasInformation.php 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 715/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 716/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 717/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 718/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 719/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 720/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 721/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 722/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 723/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 724/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 725/742

กลับหน้าสารบัญ



เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 726/742

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 

 คุณสมบัติเฉพาะการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจําปการ 2562 
1.  มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดเปนการเฉพาะตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

2.  มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดเปนกรณีพิเศษ 

3.  ไมเปนคนวิกลจริต หรือโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

4.  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

5.  เปนผูมีความประพฤติดี 

6.  เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือเปนผูกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่  6 

7.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา / คะแนนเฉลี่ยสะสม /อัตราคาธรรมเนียม  กําหนดตามรายละเอียดประกาศ

การรับสมัคร 

8.   หากคุณสมบัติของผูสมัครไมตรงตามมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเขาสอบและ เขา

ศึกษา 

  

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 727/742

กลับหน้าสารบัญ



 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เกณฑคุณสมบัติแตละสาขาวิชาที่เปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 4 

 

 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

(ไมไดเขารวมรอบที่ 4) 

 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

 

 

  *กรุณาคลิกที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ….วิทยาเขต…   

จะแจงรายละเอียดเกณฑคุณสมบัติแตละสาขาวิชา* 

 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 728/742

กลับหน้าสารบัญ

https://drive.google.com/file/d/1RuvibQe6wMFuyhbYA0bq37JLYrtjGzI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ra00ZOTl2P8Kalp3Qm4rrfhtYgd1jWj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DpCiKvBcXdY-XVpCIYRwM3SbROLysUGR/view?usp=sharing


วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ  
  

ผูส้มคัรเขา้ศกึษาในคณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศกึษา 2562  จะตอ้งมคีุณสมบตัิ
เพิม่เตมิจากคุณสมบตัทิัว่ไปและคุณสมบตัเิฉพาะคณะพยาบาลศาสตรด์งัต่อไปนี้  

1.  เป็นผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากว่าชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โปรแกรมวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์     
ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิารหรอืเทยีบเท่า (ไม่รบัเทยีบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)  

2.  สถานภาพโสด ทัง้หญงิ และชาย โดยมอีายุไม่เกนิ 25 ปีบรบิรูณ์ นบัถงึวนัเปิดภาคการศกึษา (13 สงิหาคม 
2562) 

 2.1 ผูส้มคัรฯ ตอ้งมสีว่นสงูไม่น้อยกว่า 155 เซนตเิมตร และน ้าหนกัไม่น้อยกว่า 45 กโิลกรมั และสว่นสงูกบั
น ้าหนกัมคีวามสมัพนัธก์นั 

 2.2 ในกรณีเป็นชาย รอบอกตอ้งไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนตเิมตร และไม่อยู่ระหว่างไดร้บัหมายเรยีกเขา้รบั
ราชการทหารในปีทีส่มคัร  และไม่อยูใ่นระหว่างรบัราชการตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  

3.  ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพพิากษาของศาล เวน้จากความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิอนัเป็น        
ลหุโทษ และไม่อยู่ระหว่างการเป็นจ าเลยในคดอีาญา 

4.  มสีขุภาพสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่เจบ็ปว่ยหรอืเป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืมคีวามผดิปกตทิีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการศกึษา และต่อการปฏบิตัวิชิาชพี 

5.  เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีไม่เคยมชีื่อเสยีงเสยีหาย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถานศกึษา 
6.  มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มอื่น ตามทีก่ าหนดไวใ้น ภาคผนวก ก. (รายละเอยีดในเวบ็ไซด ์   

www.nursepolice.go.th) ส าหรบัผูข้าดคุณสมบตักิรณีมสีายตาผดิปกตติรวจแบบสเนลเลน (ปกต ิ6/6) หากแกไ้ขใหเ้ป็นปกติ
ไดโ้ดยใชแ้ว่นตา อนุมตัยิกเวน้เป็นกรณีพเิศษเฉพาะเป็นราย ๆ ไป 
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ที่ตั้ง 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
1873 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
(เข้าทางถนนอังรีดูนังต์ ประตู 16 และไม่มีที่จอดรถ) 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการพยาบาลฯ ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการพยาบาลฯ ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด

ทุกประการ 

4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ

มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไข

การรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยต้อง

เรียน  

     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากวา่ 12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 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 าหนกัตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม  ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของ

โรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

   5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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   5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic 

Disorders)  โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรค

บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline 

Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ

วิชาชีพพยาบาล 

   5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็น  

        อุปสรรคต่อการศึกษา 

   5.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

      - โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (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 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขนขา โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการ

อ านวยการสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน และไม่

เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบวัด

ความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ  

คุณสมบัติอ่ืนๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่มิได้ระบุ

ไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ การคัดเลือกของคณะกรรมการอ านวยการสอบ

คัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด 
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สถาบันการพลศึกษา 

ทีต่ั้ง 
สถาบันการพลศึกษา มสีถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  17 แห่ง คือ 

1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 111 ถ.ศรีตรัง ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 โทรศัพท์ 0-7566-3245.         
0-7561-1938 โทรสาร 0-75663-638 http://www.ipekrabi.ac.th 

2. สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตกรุงเทพ  69 หมู่ 3 ถ.รังสิต-องครั์กษ ์ต.บึงน ้ ารักษ ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศพัท ์
0-2546-1301 http://www.ipebk.ac.th 

 3.    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 111 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท ์               
         0-38805-4192-4 http://www.ipe-chonburi.ac.th 

4.    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 239 ถ.องค์การบริหารจังหวัดสาย 2 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3600 โทรศัพท ์                  
        0-4481-2088 http://www.ipec.ac.th 

5.    สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตชุมพร 140 ถ.เพชรเกษม ต.ขนุกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทรศพัท ์086-664-6366 
  http://www.ipecp.ac.th 

 6.  สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 68/1 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200  โทรศพัท ์ 
      0-5322-3320 โทรสาร 053–223163 http://www.ipecm.ac.th 
7.   สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง 90 หมู่ 1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 92140  โทรศพัท ์
      0-7520-4755 โทรสาร 0-7528-0109 http://www.ipetr.ac.th 
8.    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 30 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท ์
       0-5673-7089, 0-5673-7092  http://www.ipepb.ac.th 

 9.    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสารคาม 114/4 ถ.มหาสารคาม-โกสุมพิสัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทรศพัท ์                                                              
        043-721-528  http://www.ipemk.ac.th 

10.  สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตยะลา 129 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศพัท ์0-7321-2899         
โทรสาร 0-7322-2608 http://www.ipeyala.ac.th 

 11.  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง  398 หมู่ 15 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮว้ อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 โทรศัพท์ 0- 5421-8311,  
        โทรศพัท ์0- 5421-8311, โทรสาร 0-5422-1544 http://www.ipelp.ac.th 

12.   สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตศรีสะเกษ 771 ถนนทองมาก อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 โทรศพัท ์ 
        054-218-311  http://www.ipessk.ac.th 
13.  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 137  ถ.สมุทรสาคร-โคกขาม ต.บางหญา้แพรก อ.เมืองฯ   จ.สมุทรสาคร  

        74000 โทรศพัท ์ 0-3443-5899  โทรสาร 0-3441-1719 ต่อ 103  http//www.ipesk.ac.th 
14.  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  1 หมู่ท่ี 7 ต.บา้นกลว้ย อ.เมือง จ.สุโขทยั 64000  โทรศพัท์ 0-5565-1091-3 

        http//www.ipest.ac.th 
15.  สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตสุพรรณบุรี 1 ถนนมาลยัแมน อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 โทรศพัท ์ 
       035-5450744   http//www.ipesp.ac.th 
16.  สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตอ่างทอง 39 ถนนสายเอเชีย ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง โทรศพัท ์
       035-866-240 http//www.ipeat.ac.th 
17. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  380 ถ.อุดร-หนองบัวล าภู อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท ์                       

        0-4222-2900  www.ipeud.ac.th 
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คุณสมบัติเฉพาะ  

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
2. อยูร่ะหวา่งการศึกษาภาคการศึกษาสุดทา้ยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
3. เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผดิทางวนิยั 
5. เป็นผูมี้ความประพฤติดี และยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของสถาบนัการพลศึกษาทุกประการ 
6. ตอ้งผา่นเกณฑก์ารสอบภาคปฏิบติัตามท่ีวทิยาเขตก าหนด 
7. กรณีผูส้มคัรเป็นขา้ราชการ หรือพนกังานองคก์ารของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากหน่วยงาน 
    ตน้สังกดัมาแสดง 
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สถาบันดนตรีกลัยาณวิฒันา  
 
 
ทีต่ั้ง 
 2010 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
 
คุณสมบัติเฉพาะ ส านักวชิาดุริยางคศาสตร์ 
 

1. ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือ เท่ียบเท่า 

2. มีทกัษะและความสามารถในการร้อง/ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไดดี้ 
3. มีความรู้พื้นฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรี และโสตทกัษะ 
4. ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพดนตรี 
5. มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันาก าหนด 

 
เกณฑ์การคัดเลือก ส านักวชิาดุริยางคศาสตร์ 
 
 1. ทฤษฎีดนตรีตะวนัตก     สัดส่วนคะแนน 15% 
  2. ประวติัศาสตร์ดนตรีตะวนัตก    สัดส่วนคะแนน 15% 
  3. โสตทกัษะ      สัดส่วนคะแนน 10% 
  4. ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก หรือ ขบัร้องดนตรีคลาสสิก  สัดส่วนคะแนน 50% 
 5. สัมภาษณ์  สัดส่วนคะแนน 10% 
 
*ก าหนดวนัในการสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ คือ วนัจันทร์ที ่3 มิ.ย. 2562* 
 รายงานตัวเวลา 8.00 น. ส านักวชิาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกลัยาณวิฒันา 
 
 
 
 
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-447-8597 ต่อ ส านักวชิาดุริยางคศาสตร์  
หรือ เวบ็ไชต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/information.php 
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  รายละเอยีดแนวเพลงสอบปฏิบัติ 
  เปียโน (Piano) 
  Public Recital 

1. บรรเลงเพลงคียบ์อร์ด 1 เพลงจากยคุสมยับาโรกหรือคลาสสิก  
2. บรรเลงเพลงเปียโน 1 เพลงจากยคุสมยัโรแมนติกหรือยคุศตวรรษท่ี 20  
3. บรรเลงแบบฝึกหดั 1 บท (คีตกวท่ีีแนะน า Cramer, Moscheles, Czerny, Chopin, Liszt, 

Moszkowski or Debussy)  
  หมายเหตุ: ผูส้มคัรสามารถเลือกเล่นเพียงแค่ท่อนเดียวจากบทเพลงท่ีมีหลายท่อนในขอ้ 1 และ 2 
และควรเลือกบทเพลงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของสไตลด์นตรี  
 
   ขับร้อง (Voice) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. ขบัร้องบทเพลงอิตาเลียน 1 บท 1  
One song in Italian language 

2. เลือกขบัร้องบทเพลงในภาษาอ่ืนท่ีต่างจากเพลงแรก (ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส หรือเยอรมนั) 
One song in other languages different from the first piece (English, French or German) 

3. เลือกขบัร้องบทเพลงในภาษาอ่ืนท่ีต่างจากเพลงท่ีหน่ึงและสอง (ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส หรือ
เยอรมนั) One song in other languages different from the 1st and 2nd piece (English, French 
or German) 

  * ทั้ง 3 เพลงท่ีเลือกจะตอ้งมีความแตกต่างในเร่ืองของ ยคุดนตรี จงัหวะความเร็ว รูปแบบ และ
ภาษา / These 3 pieces chosen for the audition should be different in tempo, form, language and musical epoch. 
  * บทเพลงแนะน าในยคุบาโรกและคลาสสิก นกัแต่งเพลง Monteverdi, Purcell, Bach, Caccaini, 
Scarlatti, A. Caldara, Handel, Pergolesi, Mozart etc. / Suggested Baroque or Classic pieces by Monteverdi, 
Purcell, Bach, Caccaini, Scarlatti, A. Caldara, Handel, Pergolesi, Mozart etc.. 
 
    1. Lasciatemi morire! By C. Monteverdi 
 
    2. Bist du bei mir by J. S. Bach 
 
    3. Le Violette by A. Scarlatti 
 
    4. Ombra mai fu by G. F. Handel 
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    5. Se tu m’ami by O. G. Pergolesi 
 
    6. My lovely Celia by G. Munro 
 
    7. The mermaid's Song by J. Haydn 
 
    8. Das Veilchen by W. A. Mozart 
 
  - ผูส้มคัรสามารถเลือกเพลงอ่ืนนอกเหนือจากน้ีท่ีมีความยากเท่ากนัมาสอบได ้
   
  เคร่ืองสายตะวนัตก (String) 
  ไวโอลนิ (Violin) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. บรรเลงบทเพลง ท่อน 1 ของ โซนาตา หรือ คอนแชร์โต ส าหรับไวโอลิน หน่ึงบทจากบท
เพลงมาตรฐาน 

2. บรรเลงบทเพลงท่ีมียคุสมยัหรือลกัษณะท่ีแตกต่างจากบทเพลงขอ้ 1 โดยผูส้มคัรสามารถเลือก
ไดเ้อง 

3. บรรเลงแบบฝึกหดั 2 บทท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัของ Mazas, Kreutzer หรือ Rode หรือ
แบบฝึกหดัท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า 

  
  วโิอลา (Viola) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. บรรเลงบทเพลง ท่อน 1 ของ โซนาตา หรือ คอนแชร์โต ส าหรับวิโอลา หน่ึงบทจากบทเพลง
มาตรฐาน 

2. บรรเลงบทเพลงท่ีมียคุสมยัหรือลกัษณะท่ีแตกต่างจากบทเพลงขอ้ 1 โดยผูส้มคัรสามารถเลือก
ไดเ้อง 

3. บรรเลงแบบฝึกหดั 2 บทของ Kreutzer หรือ Campagnoli หรือแบบฝึกหดัท่ีมีมาตรฐาน
เทียบเท่า 
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  เชลโล (Cello) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. เล่นบนัไดเสียงในคีย ์C, D และ E ทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ (harmonic & melodic) 3 ช่วงเสียง 
ในลกัษณะคนัชกัข้ึน-ลงและรวบ 4 โนต้ต่อคนัชกั 

2. เล่น Arpeggios ในคีย ์C, D และ E ทั้งเมเจอร์และไมเนอร์ 3 ช่วงเสียง ในลกัษณะคนัชกัข้ึน-
ลงและรวบ 3 โนต้ต่อคนัชกั 

3. แบบฝึกหดัเบอร์ 1 ของ Popper: "High School, Op. 73" 
4. เลือกบรรเลง Prelude 1 บทและท่อนอ่ืนอีก 1 บทจาก Cello Suite เบอร์ 1, 2 หรือ 3 ของ J. S. 

Bach 
5. บรรเลงเพลงในยคุโรแมนติกหรือในยคุสมยัใหม่ 1 บทท่ีมีความยากเท่ากบัเพลง Prelude ของ 

Bach ในลกัษณะเด่ียวเชลโลหรือมีเปียโนประกอบก็ได ้ 
 
  ดับเบิลเบส (Double Bass) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. บรรเลงบทเพลงเด่ียว 1 บท โดยเลือกจากบทเพลงต่อไปน้ี หรือบทเพลงท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า  
    L’elephant ของ C. Saint-Saen 
    Menuet I ของ J. S. Bach 
    Chanson Triste ของ S. Koussevitzsky 
    Reverie ของ G. Bottesini 
    Vocalise ของ S. Rachmaninov 

2. เลือกบรรเลง 1 ท่อนจากบทประพนัธ์ประเภทโซนาตา หรือคอนแชร์โต 
3. บรรเลงแบบฝึกหดัเบอร์ 1 บท ท่ีผูส้มคัรเลือก 

 
  ฮาร์ป (Harp) 
  Public Recital 

1. บรรเลงแบบฝึกหดั 1 บทจาก Etude for the Harp, arr. Grandjany หรือเทียบเท่า   
  2.     เลือกบรรเลงบทเพลงหรือแบบฝึกหดั 1 บท จากนกัประพนัธ์ยคุสมยัศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา 
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  กตีาร์คลาสสิก (Classical Guitar) 
  Public Recital 

1. บรรเลงแบบฝึกหดั 1 บทของ H. Villa-Lobos 
2. เลือกบรรเลง Prelude 1 บทและบทเพลงท่อนอ่ืนอีก 1 บท หรือบรรเลง ฟิวก ์จากบทเพลงชุด

ส าหรับลูทของ J. S. Bach เบอร์ 995, 996, 997, 998, 1000 และ 1006a 
3. เลือกบรรเลงเพลงอิสระ 1 บท 

 
  เคร่ืองเป่าลมไม้ (Woodwind) 
  ฟลูท (Flute) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. บรรเลงบทเพลง Mozart Concerto in G or D Major - ท่อน 1 และ 2 
2. บรรเลงบทเพลงท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากขอ้หน่ึงตามท่ีผูส้มคัรเลือกเอง ควรมีเปียโนประกอบ 
3. บรรเลงแบบฝึกหดั 1 บทจาก "18 studies for the flute, Op. 41" by J. Andersen 
4. บทเพลง Orchestral Excerpts 3 บทเพลงท่ีมีความแตกต่างกนั จากรายช่ือบทเพลงต่อไปน้ี 

 Beethoven: Leonore Overture No.3 - measures 328-360. 
   Brahms: Symphony No.4, last movement - measures 93-105.  
   Mendelssohn: Scherzo from Midsummer Nights Dream - 2 measures before P to the end  
   Debussy: Afternoon of a Faun – measures 1–4. 
 
  โอโบ (Oboe) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1.  บรรเลงบทเพลงเร็ว 1 บท จากบทประพนัธ์มาตรฐาน เช่น บทประพนัธ์ท่อนท่ี 1 ของคอน
แชร์โต โดย W. A. Mozart, K.314 หรือบทประพนัธ์ท่อนท่ี 1ของคอนแชร์โต โดย T. 
Albinoni, Op 9, No.2 

2. บรรเลงบทเพลงชา้ 1 บทจากบทประพนัธ์มาตราฐาน เช่น Three Romances ประพนัธ์โดย R. 
Schmanmm หรือบทประพนัธ์ท่อนท่ี 2 ของคอนแชร์โต โดย W. A. Mozart, K 314 เป็นตน้ 

3. เลือกบรรเลงแบบฝึกหดั 1 บท เช่น Hinke Elemantary Method for Oboe หรือ 80 Graded 
Studies for Oboe, Book 2 
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  คลาริเน็ท (Clarinet) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 
  เลือกบรรเลงหน่ึงขอ้จากตวัเลือกต่อไปน้ี 

1. บรรเลงบทเพลง Concertino in E flat, Op. 26 ประพนัธ์โดย C. Weber 
2. บรรเลงท่อน 2 ของบทประพนัธ์ Concerto no.1 in F minor Op. 73 ประพนัธ์โดย C. Weber 

และ บรรเลงท่อน 1 ของบทประพนัธ์คอนแชร์โตประพนัธ์โดย C. Weber, F. Krommer หรือ
เทียบเท่า 

3. บรรเลงแบบฝึกหดั 2 บท จาก 32 Etudes ประพนัธ์โดย C. Rose โดยเป็นแบบฝึกหดัชา้ 1 บท 
และเร็ว 1 บท 

  
  บาสซูน (Bassoon) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. บรรเลงบทเพลงท่อนเร็ว 1 บท จากบทประพนัธ์มาตรฐาน เช่น คอนแชร์โต ประพนัธ์โดย W. 
A. Mozart หรือ A. Vivaldi เป็นตน้ 

2. บรรเลงบทเพลงท่อนชา้ 1 บท จากบทประพนัธ์มาตรฐานโดยท่ีตอ้งมียคุสมยัแตกต่างจากขอ้ 
1. 

3. บรรเลงแบบฝึกหดั 1 บท จาก Bassoon Studies, Op. 8 Book 2 ประพนัธ์โดย J. Wesseinborn 
 
  แซ็กโซโฟน (Saxophone) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. บรรเลงบทเพลง 1 บท จากบทประพนัธ์มาตรฐาน จาก บทประพนัธ์โดย P. Creston, A. 
Glazunov, B. Heiden, J. Ibert, D. Mihauld , P. Maurice  หรือเทียบเท่า 

2. เลือกบรรเลงแบบฝึกหดัชา้หน่ึงบท และเร็วหน่ึงบทจากแบบฝึกหดัมาตรฐาน 
 
  เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass) 
  ฮอร์น (French Horn) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. บรรเลงบทเพลงท่อน 1 ของคอนแชร์โตส าหรับฮอร์น ประพนัธ์โดย W. A. Mozart หรือ R. 
Strauss หรือเทียบเท่า 

2. บรรเลงบทเพลงชา้หน่ึงบท จากบทประพนัธ์มาตรฐาน เช่น บทประพนัธ์ของ R. Strauss, W. 
A. Mozart, C. Reneicke หรือ C. Saint-Saen เป็นตน้ 

3. บรรเลงแบบฝึกหดัเบอร์ 15 จาก 60 Etudes for Horn, Op. 6 ประพนัธ์โดย G. Kopprach 
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  ทรัมเป็ต (Trumpet) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบันักเปียโน) 

1. เลือกบรรเลงบทเพลงท่อนแรก 1 บทจากคอนแชร์โตประพนัธ์โดย J. Haydn, J. Hummel, J. 
Nepomuk หรือเทียบเท่า 

2. บรรเลงบทเพลงชา้หน่ึงบทหรือบทเพลงท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากบทเพลงขอ้ท่ี 1 จากบท
ประพนัธ์มาตรฐาน เช่น บทประพนัธ์ของ J. Neruda, A. Arutunian, K. Kennan, H. Stevens, 
P. Hindemith, J. Haydn, หรือ J. Nepomuk เป็นตน้ 

3. บรรเลงแบบฝึกหดั 1 บท จาก Etudes No. 1 หรือ No. 2 ประพนัธ์โดย T. Charlier หรือ
แบบฝึกหดัจาก 20 melodic etudes by W. F. Moeck No.3 หรือ No.9 by Kopprasch 

   
  ทรอมโบน/เบสทรอมโบน (Trombone/Bass Trombone) 

1. บรรเลงแบบฝึกหดั 2 บท ท่ีมีลกัษณะหรือความเร็วท่ีแตกต่างกนั จากแบบฝึกหดัประพนัธ์โดย 
Bordogni / Rochut หรือ Koprasch 

2. บรรเลงบทเพลงหน่ึงบทจากบทประพนัธ์มาตรฐานส าหรับทรอมโบนหรือเบสทรอมโบน 
เช่น Andante et Allegro ประพนัธ์โดย Barat, Marcuae Symphoniuqe ประพนัธ์โดย A. 
Guilmant, หรือเทียบเท่า 

 
  ทูบา (Tuba) 
  Public Recital (เล่นร่วมกบัเปียโน) 

1. บรรเลงบทเพลงท่อน 1 ของคอนแชร์โต ประพนัธ์โดย R. Vaughan Williams หรือ โซนาตา
หรือคอนแชร์โตประพนัธ์โดย B. Broughton หรือบทเพลงท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า 

2. บรรเลงบทเพลงหน่ึงบท จากบทประพนัธ์ Six Studies in English folk-song ประพนัธ์โดย r. 
Vaughan Williams หรือ Fantasy for Unaccompanied Tuba ประพนัธ์โดย M. Arnold หรือบท
เพลงท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า 

  
  เคร่ืองกระทบ (Percussion) 
  Public Recital 

1. เลือกบรรเลงบทเพลงหน่ึงท่อนจากบทประพนัธ์ Cello Suite No.1 in G ประพนัธ์โดย J. S. 
Bach บน Marimba หรือ โซนาตาหรือคอนแชร์โตประพนัธ์โดย B. Broughton หรือบทเพลง
ท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า 

2. บรรเลงบทเพลงส าหรับ Keyboard Percussion (Marimba, xylophone, Vibraphone) 1 บทท่ีมี
ความเร็วหรือลกัษณะแตกต่างจากขอ้ 1) 
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3. บรรเลงบทเพลง หรือ แบบฝึกหดั 1 บท ท่ีเทียบเท่า กบั Method ท่ี 11 ข้ึนไปจากหนงัสือ 
Intermediate Snare Drum Studies ประพนัธ์โดย M. Peters หรือ Intermediate Drum Method 
ประพนัธ์โดย R. Burns ซ่ึงครอบคลุม ถึง การ Rolls และ rudiments ต่างๆ 

4. บรรเลงบทเพลง หรือ แบบฝึกหดั 1 บท ส าหรับ Timpani อยา่งนอ้ยสามใบ จากหนงัสือ 
Etude หรือบทเพลงท่ีมีระดบัเทียบเท่ากบัหนงัสือ The solo Timpanists by V. Firth, Timpani 
Method by A. Friese and A. Lepak หรือ Symphonic Studies for Timpani by N. Woud  
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มหาวิทยาลยัเนชัน  

 

 

ทีตัง 

 เลขที 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อาํเภอเมือง จังหวดัลําปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 

โทรศัพท์ 054-820-098, 054-820-099, 054-265170 และ 054-265173-6 โทรสาร 054-265-184 Email: 

admission@nation.ac.th 

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. สําเร็จการศึกษาหรือกาํลงัศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผูที้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง เจ็บป่วย มีความผิดปกติหรือเป็นโรค

รุนแรงทีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. มีคุณสมบติัอืนๆ ครบถว้นตามทีมหาวทิยาลยักาํหนด 
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