
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีด ำเนินกำร

1 รับสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ท่ีเว็บไซด์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงล าดับไม่เกิน 6 อันดับ 17-27 เมษายน 2563

2 ช าระเงินค่าสมัครผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, Credit Vard (มีค่า

บริการ) หรือ Counter Service (มีค่าบริการ) (ภายในเวลา 23.00 น. ของวันท่ี 17-27 เมษายน 2563

27 เม.ย. 63)

3 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2563

4 กำรตรวจร่ำงกำย น าผลมาย่ืนในวันรายงานตัว

 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก Download แบบฟร์อมใบตรวจร่างกายเพ่ือน าไปย่ืน ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต

ตรวจท่ีโรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ท่ีเว็บไซด์ (13-16 มิ.ย. 63)

www.admission.nu.ac.th

5 สอบสัมภำษณ์ ยกเลิกการสอบ

สัมภาษณ์

6 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS63 ท่ีเว็บไซด์ รอประกาศจาก 

https://student.mytcas.com/th ทปอ.

7 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าเรียนในรอบท่ี 3 รอประกาศจาก ทปอ.

8 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 3 ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครท่ีเว็บไซด์

www.admission.nu.ac.th  และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาท์เตอร์ 25-27 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ

9 รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 13-16 มิถุนายน 2563

10 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 22 มิถุนายน 2563

        ของ ทปอ. ด้วย
หมำยเหตุ  :   ก าหนดการอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม และต้องติดตามปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบท่ี 3

กำรคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร ระดับปริญญำตรี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ปฏิทิน (รอบท่ี 3 Admission1)

ล ำดับ กิจกรรม

http://www.admission.nu.ac.th/#
https://student.mytcas.com/th#


  
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ระดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รอบท่ี 3 Admission1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission1) ประจ าปีการศึกษา 2563  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.  เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   
3.  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น  โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย   
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ  น่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 

4.  เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถช าระเงินค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 
5.  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระท า

โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
6.  เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) การทดสอบวัด

ความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  

7.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ  

        8.  เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1  จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น    
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะ  
- โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 



 2 

3.  จ านวนรับ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 2,192 คน  
 
4.  ระเบียบการ 

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ที่  
http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
5. การสมัคร  
 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet  ได้ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/ 
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงล าดับไม่เกิน 6 อันดับ ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 17-27  เมษายน  2563 
 
6. วิธีการค านวนคะแนน 

คะแนนเต็มเท่ากับ 30,000 คะแนน โดยค านวณคะแนนจาก 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
1. GPAX 20% 
2. O-NET 30% 
3. GAT/PAT 50% สัดส่วนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา 

 
สังเกตว่าแต่ละคณะและแต่ละสาขาวิชามีสัดส่วนการค านวณคะแนน GPAX กับ O-NET เหมือนๆ 

กัน แต่ต่างกันที่สัดส่วนการค านวณคะแนน GAT/PAT 
 
 
 
 

https://student.mytcas.com/
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ส่วนที่ 1 GPAX 20%  =  คะแนนเต็ม 6,000 คะแนน 
ส่วนนี้ค านวณจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สามารถดูได้จาก 

ใบ ปพ.1 ที่ได้จากโรงเรียนเมื่อจบการศึกษา โดยน าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ที่ได้มาคูณ
ด้วย 1,500 ก็จะได้คะแนนที่จะน าไปรวมกับส่วนอื่นๆ ซึ่งส่วนนี้มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 6,000 คะแนน    

= GPAX  x  1,500 
 

ส่วนที่ 2 O-NET 30%  =  9,000 คะแนน 
ใช้คะแนนจาก 5 วิชา วิชาละ 6% ดังนี้  
1. ภาษาไทย 6% 
2. สังคม 6% 
3. ภาษาอังกฤษ 6% 
4. คณิตศาสตร์ 6% 
5. วิทยาศาสตร์ 6% 
โดยวิธีการค านวณคะแนนก็คือเอาคะแนนแต่ละวิชาข้างบนมารวมกัน เสร็จแล้วให้ 

คูณด้วย 18 ซึ่งจะได้คะแนนที่เอาไปรวมกับส่วนอื่นๆ 
=  (ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์)  x  18 

โดยคะแนนเต็มจากส่วนของ O-NET คือ 9,000 คะแนน 
ส่วนที่ 3 GAT/PAT 50%  รวมกัน  15,000 คะแนน 

คะแนนที่ได้จากส่วนนี้จะมีคะแนนเต็ม 15,000 คะแนน แต่วิธีการค านวณจะ 
แตกต่างกันแล้วแต่กลุ่มคณะและสาขาวิชา 
 

ตัวอย่างการค านวณคะแนน 
- เด็กชายต้นน้อยมีเกรดเฉลี่ยรวม GPAX = 3.12  
- ได้คะแนน O-NET ดังนี้ 

1. ภาษาไทย 70 คะแนน 
2. สังคม 35 คะแนน 
3. ภาษาอังกฤษ 53 คะแนน 
4. คณิตศาสตร์ 40 คะแนน 
5. วิทยาศาสตร์ 45 คะแนน 

- คะแนน GAT/PAT ดังนี้ 
1. GAT  250 คะแนน 
2. PAT1  102 คะแนน 
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จากคะแนนของเด็กชายต้นน้อย ถ้าหากเขาต้องการยื่นคะแนนสมัคร คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งใช้ GAT 30% และ PAT1 20% เขาจะได้
คะแนน 18,594 คะแนน โดยมีวิธีค านวณดังนี้ 

 คะแนนจาก GPAX = 3.12 x 1,500 = 4,680 
 คะแนนจาก O-NET = (70 + 35 + 53 + 40 + 45) x 18  = 4,374 
 คะแนนจาก GAT/PAT = (GAT x 30) + (PAT1 x 20) = (250 x 30) + (102 x 20) = 9,540 

 
รวมคะแนนจากท้ังสามส่วนจะได้คะแนนส าหรับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 เท่ากับ 4,680 + 4,374 + 9,540 = 18,594 คะแนน 

 
7. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่  8  พฤษภาคม  2563 
 
8.  ตรวจร่างกาย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก Download แบบฟร์อมใบตรวจร่างกายเพ่ือน าไปยื่นตรวจ 
ที่โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th 
 
9. สอบสัมภาษณ์  
 *ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ 
 
11. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS63 ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/th 

 *รอประกาศจาก ทปอ. 
 
12.  ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบท่ี 3 
 *รอประกาศจาก ทปอ. 
 
13. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 3 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครที่เว็บไซด์ 
www.admission.nu.ac.th  และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานเคาท์เตอร์ธนาคารที่ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่  25-27  พฤษภาคม  2563 
 
14.  รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 วันที่ 13-16 มิถุนายน 2563 
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15. เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 
 วันที่  22  มิถุนายน  2563 

  
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    31   เดือนมีนาคม   พุทธศักราช  2563 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร) 
    รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 



มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑอ์งคป์ระกอบในการคัดเลือก 

ระบบ TCAS รูปแบบที่ 3 (Admission1)  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.  ทุกสาขาวิชาต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่เรียนรายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

คุณสมบัติเพิ่มเติม  
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 

อาหาร ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นย า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 

สะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ต้องมีผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  

 
 
 
 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

- 10 - 71 10 72 30 40 - 20

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- 10 - 71 10 72 30 40 - 80

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

- 30 - 71 20 20 - 10

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

- 10 - 71 10 72 30 40 - 40

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

- 10 - 71 10 72 30 40 - 10

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

- 10 - 71 10 72 30 40 - 20

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรแม่นย่า

- 10 - 71 10 72 30 40 - 200

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

- 10 - 71 10 72 30 40 - 60

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563

ภาค ผนวก 2 
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คณะวิทยาศาสตร์   
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ  

- ต้องเป็นนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา  
- ต้องเป็นนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต 
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
  - จะต้องไม่เป็นผู้มีความพิการทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
- ต้องเป็นนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต 
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ต้องเป็นนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 

  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา   ต้องเป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต  และผ่านการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 15 - 72 15 73 20 50 - 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล - 15 - 72 15 73 20 50 - 40

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - 15 - 72 15 73 20 50 - 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - 15 - 72 15 73 20 50 - 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - 15 - 72 15 73 20 50 - 35

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - 15 - 72 15 73 20 50 - 40

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - 15 - 72 15 73 20 50 - 30

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - 15 - 72 15 73 20 50 - 40

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563

ภาค ผนวก 2 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 20

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี - 10 - 71 10 72 30 40 - 25

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา - 10 - 71 10 72 30 40 - 20

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 100

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 100

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 10 - 71 20 72 20 40 - 25

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40 - 25

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ - 10 - 71 10 72 30 40 - 15

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563

ภาค ผนวก 2 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

1.1 ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 

1.2  ส่งแฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) ให้อัพโหลดรูปแบบ *pdf  ลงในไดร์ฟแยกตามสาขา  
https://bit.ly/39TJPML TCAS รอบ 3 และ https://bit.ly/2xfwKzQ TCAS รอบ 4 

ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงานเป็นการน าเสนอผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่หลากหลาย  ที่แสดงถึง

ความเป็นตัวตนของผู้สมัคร  มากที่สุด  และแสดงถึงทักษะความสามารถที่เชื่อมโยงกับการเรียน
ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม 

ข. ควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  เป็นหลัก 
ค. แสดงผลงานบนกระดาษไม่เกินขนาด  A3  จ านวนไม่เกิน 15 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้าของ

กระดาษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มผลงาน  
หากผลงานมีขนาดใหญ่กว่า A3 สามารถถ่ายรูปหรือถ่ายเอกสารย่อให้มีขนาดไม่เกิน A3 ได้ 

ง. รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  ประกอบไปด้วย   
ชื่อ-นามสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึงประวัติผลงานด้าน
อ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ และความคิดความอ่านของตนที่ผ่านมา  เช่น  การเข้าอบรม   
การเข้าค่าย  การเดินทางท่องเที่ยว  การเข้าประกวดแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ  ทักษะ
ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬา  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
2.1 ยินดีรับคนพิการ ยกเว้นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นประเภทตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง 
2.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio)  ให้อัพโหลดรูปแบบ *pdf  ลงในไดร์ฟแยกตามสาขา  

https://bit.ly/39TJPML TCAS รอบ 3 และ https://bit.ly/2xfwKzQ TCAS รอบ 4 ภายในแฟ้มสะสม
ผลงานจะประกอบไปด้วย 

- ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ามาจนถึงปัจจุบันลงในกระดาษ
ขนาดไม่เกิน  A4  ไม่จ ากัดจ านวนหน้า 

- รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ด้วย
ตัวอักษร  Font Thai  Niramit,  ขนาด  16 point , Single Space  หรือเขียนด้วย
ลายมือตัวบรรจง 

 
 

https://bit.ly/39TJPML
https://bit.ly/2xfwKzQ
https://bit.ly/39TJPML
https://bit.ly/2xfwKzQ
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ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงานเป็นการน าเสนอผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่หลากหลาย  ที่

แสดงออกถึงความมีประสบการณ์และทักษะที่ผู้สมัครมีเก่ียวกับงานศิลปะและการ
ออกแบบที่เชื่อมโยงกับการเรียนในศาสตร์สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษาต่อ 

ข. ควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  เป็นหลัก 
ค. แสดงผลงานบนกระดาษไม่เกินขนาด  A4  ไม่จ ากัดจ านวนหน้า (ใช้ได้ทั้งสองหน้าของ

กระดาษหนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้ม
ผลงาน   

ง. รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  ประกอบไป
ด้วย  ชื่อ-นามสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึงประวัติ
ผลงานด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ และความคิดความอ่านของตนที่ผ่านมา  
เช่น  การเข้าอบรม  การเข้าค่าย  การเดินทางท่องเที่ยว  การเข้าประกวดแข่งขันและ
รางวัลที่ได้รับ  ทักษะ  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬา  คอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

 

หมายเหตุ  :  ผู้ที่ไม่มีแฟ้มผลงาน หรือไม่น าแฟ้มผลงาน ตามข้อ 2 จะไม่ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือก 
 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวัตกรรม  
3.1 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ คือ เป็นผู้พิการตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 

การศึกษา 
3.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) ให้อัพโหลดรูปแบบ *pdf  ลงในไดร์ฟแยกตามสาขา  

https://bit.ly/39TJPML TCAS รอบ 3 และ https://bit.ly/2xfwKzQ TCAS รอบ 4 
        เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ  ภายในแฟ้มสะสมผลงานจะประกอบไปด้วย 

- ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ามาจนถึงปัจจุบันลงในกระดาษ
ขนาดไม่เกิน  A4  ไม่จ ากัดจ านวนหน้า อย่างน้อย 10 ชิ้น 

- รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ด้วย
ตัวอักษร  Font Thai  TH SARABUN,  ขนาด  16 point หรือเขียนดว้ยลายมือตัว
บรรจง 

ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงานเป็นการน าเสนอผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่หลากหลาย ที่

แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สมัคร มากท่ีสุด  และแสดงถึงทักษะความสามารถท่ี
เชื่อมโยงกับการเรียนในศาสตร์สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษาต่อ 

ข. ควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  เป็นหลัก 

https://bit.ly/39TJPML
https://bit.ly/2xfwKzQ
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ค. แสดงผลงานบนกระดาษไม่เกินขนาด  A4  ไม่จ ากัดจ านวนหน้า(ใช้ได้ทั้งสองหน้าของ
กระดาษหนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุชื่อ-สกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้ม
ผลงาน   

ง. รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  ประกอบไป
ด้วย  ชื่อ-นามสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึงประวัติ
ผลงานด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ และความคิดความอ่านของตนที่ผ่านมา  
เช่น  การเข้าอบรม  การเข้าค่าย  การเดินทางท่องเที่ยว  การเข้าประกวดแข่งขันและ
รางวัลที่ได้รับ  ทักษะ  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬา  คอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
4.1 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ คือ เป็นผู้พิการตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 

การศึกษา 
4.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) ให้อัพโหลดรูปแบบ *pdf  ลงในไดร์ฟแยกตามสาขา  

https://bit.ly/39TJPML TCAS รอบ 3 และ https://bit.ly/2xfwKzQ TCAS รอบ 4 
        เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ  ภายในแฟ้มสะสมผลงานจะประกอบไปด้วย 

- ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ามาจนถึงปัจจุบันลงในกระดาษ
ขนาดไม่เกิน  A4  ไม่จ ากัดจ านวนหน้า 

- รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ด้วย
ตัวอักษร  Font Thai  Niramit,  ขนาด  16 point , Single Space  หรือเขียนด้วย
ลายมือตัวบรรจง 

ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงานเป็นการน าเสนอผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่หลากหลาย  ที่

แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สมัคร มากที่สุด  และแสดงถึงทักษะความสามารถท่ี
เชื่อมโยงกับการเรียนในศาสตร์สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษาต่อ 

ข. ควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  เป็นหลัก 
ค. แสดงผลงานบนกระดาษไม่เกินขนาด  A4  ไม่จ ากัดจ านวนหน้า(ใช้ได้ทั้งสองหน้าของ

กระดาษหนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุชื่อ-สกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้ม
ผลงาน   

ง. รายละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  ประกอบไป
ด้วย  ชื่อ-นามสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึงประวัติ
ผลงานด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ และความคิดความอ่านของตนที่ผ่านมา   

https://bit.ly/39TJPML
https://bit.ly/2xfwKzQ%20TCAS%20รอบ%204
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เช่น  การเข้าอบรม  การเข้าค่าย  การเดินทางท่องเที่ยว  การเข้าประกวดแข่งขันและ
รางวัลที่ได้รับ  ทักษะ  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬา  คอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

 

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะต้องผ่านการเรียนกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อย 

กว่า 22 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อย 

กว่า 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกัน 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2. เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ต้องการ

ฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่  โรคจิต (psychosis disorders) โรคประสาทรุนแรง 

(severe neurosis disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  โดยเฉพาะ antisocial   personality disorders 

หรือ borderline personality disorders   รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิด ความพิการ

อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต - 10 - 74 40 - - 40 - 10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)

- 10 - 76 40 - - 40 - 10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือ

นวัตกรรม (ศป.บ.)

- 10 - 76 40 - - 40 - 10

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) - 10 - 76 40 - - 40 - 10

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563

ภาค ผนวก 2 
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2.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 -  โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 
  -  โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 -  โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่อ 
อวัยวะอย่างถาวร 
  -  ภาวะไตวายเรื้อรัง 
 -  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

2.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

- สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
 - สายตาข้างดี ต่ ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 

- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
2.7 หูหนวกหรือหูตึง  (threshold   ของการได้ยินสูงกว่า  40 dB)  จากความผิดปกติทาง

ประสาทและการได้ยิน (sensorincural hearing loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ึน 

2.8 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา   ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายบุคคลเพิ่มเติมได้  

2.9 ระบุการตรวจร่างกายเกี่ยวกับอวัยวะส าคัญในการรับรู้ของประสานทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก 

การรับรส และประสานจากการสัมผัส 

2.10 ต้องมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 

2.11 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าผลการตรวจร่างกายมาในวัน

สอบสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มส าหรับตรวจสุขภาพร่างกายของคณะพยาบาลศาสตร์  

2.12 ผู้เข้าศึกษาต้องเข้ารับการตรวจเพ่ือหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ใน

กรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใสดังกล่าว ต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพ่ิมเติม ณ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

 
 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 - 32

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563

ภาค ผนวก 2 
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คณะเภสัชศาสตร์    
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

โดยเป็นการสมควรก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้เหมาะสม  
โดยยึดหลักการส าคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนิสิตเภสัชศาสตร์  
และ 3. เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

-  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะต้องผ่านการเรียนกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

-  ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังส าเร็จ 
การศึกษาแล้ว  โดยต้องสามารถท าสัญญาผู้พันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของ
รัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
 - ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรค
จิต (psychotic disorders)  โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic)  โรค
บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders โดยเฉพาะ antisocial personality disorders  หรือ borderline 
personality disorders  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(2)  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้
เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   

(3)  เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อ
ผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

(4)  มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

(5)  มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 
เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score)  น้อยกว่าร้อย
ละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลส์ประสาทการได้ยิน (sensorincural hearing loss) อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(6)  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ
สถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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 หมายเหตุ   
1. หากผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้น 

ภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น 
2. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา  

ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับดุลพินิจของคณะกรรมการ 

3. หากตรวจพบตาบอดสี/พร่องสี  จากการตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้ผู้มีสิทธิ์ 

เข้าศึกษาตรวจเฉพาะทางเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจรายละเอียดความผิดปกติตาบอดสี/พร่องสี และส่งผลการตรวจให้ทาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันรายงานตัวนิสิต เพ่ือให้คณะฯได้รับทราบประวัติทางตาบอดสี/ตาพร่อง

สี และสามารถการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา 

4. ผู้เข้าศึกษาต้องเข้ารับการตรวจเพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ในกรณีที่ 

ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพ่ิมเติม  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
(1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะต้องผ่านการเรียนกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

- ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อย 
กว่า 9 หน่วยกิต 
  (2) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย หากผ่านการตรวจกล่าวแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้า

ศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการผู้สอบคัดเลือกประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 

 

 

 
 
 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 01-05=30 10 85=30 72 40 - - 40 72=30 40

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส่าอาง 01-05=20 20 85=20 72 30 - - 30 72=20 20

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563

ภาค ผนวก 2 
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
1.  ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกสาขาวิชา  

- ต้องเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต 
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 -  สามารถใช้มือได้อย่างปกต ิ
3. คุณสมบัติเพิ่มเติม ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

กายวิภาค 
 -  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
 -  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือตาบอดทั้งสองข้าง สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่น

แล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง และตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
 

 
 
คณะสหเวชศาสตร์  

1.  ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสหเวชศาสตร์ ทุกสาขาวิชา  
- ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต 
  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
 

2.  คุณสมบัติเพิ่มเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
- ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  - ไม่เป็นโรค หรือความพิการซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาตามประกาศจากส านักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะก าหนด 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา - 10 - 71 10 72 30 40 - 40

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ - 20 - 72 30 - - 30 - 50

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(ตรีต่อเน่ืองโท)

- 20 - 72 30 - - 30 - 30

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุล

- 20 - 72 30 - - 30 - 40

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค - 20 - 72 30 - - 30 - 20

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563

ภาค ผนวก 2 
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 3.  คุณสมบัติเพิ่มเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
 - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  - ต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
  - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง 

4.  คุณสมบัติเพิ่มเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก และหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต   
 - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  - ต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
 

 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

1.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

- ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา 
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
- ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา 

วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
 3.  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น อุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 
 (1)  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงาน 
 (2)  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders)  โรคประสาทรุนแรง (severe 
neurotic disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ 
borderline personality disorders  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพ 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - 20 - 72 30 - - 30 - 10

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - 20 - 72 30 - - 30 - 16

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค - 20 - 72 30 - - 30 72=30 15

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 72=30 5

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563

ภาค ผนวก 2 
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(3)  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น อุปสรรค 
ต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง 

(4) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เช่น  
 - โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

 - โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่อ 

            อวัยวะอย่างถาวร 
- ภาวะไตวายเรื้อรัง 

 -  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
 (5)  ตาบอดสี 
 (6)  ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  -  สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 

   -  สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 

 -  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
(7)  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท 

และการได้ยิน (sensorineural hearing loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ึน 
(8)  โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น 

อุปสรรคต่อการศกึษาทั้งนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจเพ่ิมเติมได้ 
(9)  ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้น 

ภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา 
(10)  คุณสมบัติอ่ืน ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์  หลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฺฑิต 

 

 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยชุมชน - 20 - 72 30 - - 30 - 70

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม - 20 - 72 30 - - 30 - 19

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

- 20 - 72 30 - - 30 - 19

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 - 10

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563
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คณะนิติศาสตร์ 

 - ไม่ระบุคุณสมบัติ 

 

 

 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร   

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาวิชาการเงิน 
  (1)  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ  ดังนี้ 
   -  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงาน 
  -  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders)  โรคประสาทรุนแรง 
(severe neurotic disorders) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ 
borderline personality disorders  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบ
วิชาชีพ 
  -  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง 
 -  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ 
โรคติดต่อสารเสพติดให้โทษ 
 -  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
และการได้ยิน (sensorineural hearing loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ึน 
 -  ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง 
 -  ไม่เป็นผู้บกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง 
 -  ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้น
ภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา 
 -  คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 
 
 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 50 - - - - - - - 32

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563
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2.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
 -  ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง  

-  ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 
-  ไม่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ทางมือ แขน และขาทั้งสองข้าง 
-  ไม่เป็นผู้บกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง 
-  คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
-  ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฎเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง

จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา 
          3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
 -  ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง  

-  ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 
-  ไม่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ทางมือ แขน และขาทั้งสองข้าง 
-  ไม่เป็นผู้บกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง หรือมีปัญหาทางจิตเวช 
-  คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
-  ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฎเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง

จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา 
 

 
 
 

 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก
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เกณฑ์ข้ัน
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(%)

รหัสวิชา
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ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก
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รวมค่า

น่้าหนัก 
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เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต - 50 - - - - - - - 40

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การท่องเท่ียว

- 50 - - - - - - - 15

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ

- 30 - 71 20 - - 20 - 20

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- 30 - 71 20 - - 20 - 50

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การเงิน

- 30 - 71 20 - - 20 - 20

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 10

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 15

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์

- 30 - 71 20 - - 20 - 10

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563
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คณะมนุษยศาสตร์ 
 1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้าน
ดนตรีสากล หรือการขับร้อง 
 2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้าน
ดนตรีไทยปฏิบัติ หรือการขับร้องแบบไทย 
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
  - เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย 
  - เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง 
  - เป็นผู้ไม่มีโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย 

 

 
คณะศึกษาศาสตร์   
 - ไม่ระบุคุณสมบัติ 

 

 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - 10 - 75 20 71 20 40 - 10

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - 10 85=25 75 20 71 20 40 75=25, 71=25 12

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25 6

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25 6

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25 6

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - 20 85=20 75 30 - - 30  75=25 12

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 20 85=20 75 30 - - 30 75=25 12

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออก

ก่าลังกาย

10 85=20 75 20 72 20 40 - 14

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา - 20 - 75 30 - - 30 - 10
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ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา - 50 - - - - - - - 15

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน - 50 - - - - - - - 30

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 50 - - - - - - - 15

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - 50 - - - - - - - 30

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส - 30 - 77 20 - - 20 - 20

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 50 - - - - - - - 30

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี - 30 - 83 20 - - 20 - 7

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย - 10 - 76 40 - - 40 - 5

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย - 10 - 76 40 - - 40 - 10

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

50.1 แขนงวิชาดนตรีประยุกต์ - 10 - 76 40 - - 40 - 25

50.2 แขนงวิชาดนตรีคลาสสิก - 10 - 76 40 - - 40 - 15
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ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถ
สมัครคัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสมัคร หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
 - ไม่ระบุคุณสมบัติ 
 

 
 
วิทยาลัยนานาชาติ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา 
 - ไม่ระบุคุณสมบัติ 
 

 
 
 
 
 

ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการเมืองการปกครอง - 50 - - - - - - - 6

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 50 - - - - - - - 4

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 50 - - - - - - - 7

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา - 50 - - - - - - - 10

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ - 50 - - - - - - - 40

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม - 50 - - - - - - - 20

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563
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ช่ือคณะ/สาขา
เกณฑ์ข้ันต่่า 

ONET (%)

ค่าน่้าหนัก

 GAT (%)

เกณฑ์ข้ัน

ต่่า GAT 

(%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รหัสวิชา

 PAT

ค่าน่้าหนัก

 PAT (%)

รวมค่า

น่้าหนัก 

PAT

เกณฑ์ข้ันต่่า PAT

 (%)

คุณสมบัติ

พิเศษตาม

ประกาศ

จ่านวนรับ

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

- 30 - 71 20 - - 20 - 15

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการและการ

ท่องเท่ียวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

- 50 - - - - - - - 15

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

- 50 - - - - - - - 15

ตรางจ่านวนรับ เกณฑ์องค์ ประกอบในการ คั ดเลือกเข้ าศึ กษา ระ ดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รูปแบบท่ี 3 (Admission1) ประจ่าปีการ ศึ กษา 2563
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