ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ในรอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
สานักวิชา/สาขาวิชา

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 แผนวิทย์-คณิต มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
วิศวกรรมศาสตร์
1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ำ
น้ำหนักที่สำนักวิชำกำหนด
เทคโนโลยีการผลิตพืช 1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 แผนวิทย์-คณิต มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ำ
น้ำหนักที่แต่ละกลุ่มสำขำวิชำ/สำขำวิชำ กำหนด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 แผนวิทย์-คณิต มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
ทางสัตว์
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ ำ
น้ำหนักที่สำนักวิชำกำหนด
เทคโนโลยีอาหาร
1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 แผนวิทย์-คณิต มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ำ
น้ำหนักที่สำนักวิชำกำหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 ทุกแผนกำรเรียน มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ำ
น้ำหนักที่สำนักวิชำกำหนด
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 ทุกแผนกำรเรียน มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ำ
น้ำหนักที่สำนักวิชำกำหนด
เทคโนโลยีการจัดการ
1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 ทุกแผนกำรเรียน มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ำ
น้ำหนักที่สำนักวิชำกำหนด
สาธารณสุขศาสตร์
1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 แผนวิทย์-คณิต มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ำ
น้ำหนักที่สำนักวิชำกำหนด

สานักวิชา/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

พยาบาลศาสตร์

แพทยศำสตร์

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษำอยู่ชั้น ม. 6 แผนวิทย์-คณิต มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่สำนักวิชำ/สำขำวิชำกำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจำรณำคัดเลือกจำกผลกำรเรียน (GPAX) และ
2. คะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบรำยวิชำ และค่ำ
น้ำหนักที่แต่ละสำนักวิชำกำหนด
1. เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้น ม.6 แผนวิทย์-คณิต ในเขตภำค
1. พิจำรณำจำกคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ำหนัก
ตะวันออกเฉียง
ที่สำนักวิชำกำหนด
2. GPAX ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
2. พิ จำรณำคัด เลื อกจำกผู้ ที่ มีคะแนนรวมตั้ งแต่ 25 คะแนนขึ้น ไป แล้ ว
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยำ
พิจำรณำเรียงลำดับคะแนนตำมจำนวนรับ
3. กำรสอบสัมภำษณ์
1. เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำ หรือกำลังศึกษำอยู่ชั้น ม.6 แผนวิทย์-คณิต ในเขตพื้นที่
1. GPAX
จังหวัดนครชัยบุรนิ ทร์
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2. GPAX ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
3. คะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ำหนักที่สำนักวิชำ
3. GPA แต่ละกลุ่มสำระวิชำ คณิต วิทย์ ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำไทย และสังคม
กำหนด
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
4. ผลกำรสอบสัมภำษณ์และกำรคิดคะแนนแบบ Scoring Rubrics
4. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ดังนี้
5. ผลกำรทดสอบสุขภำพจิต
4.1 จะต้องได้คะแนนวิชำชีววิทยำขัน้ ต่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 , วิชำเคมี ร้อยละ 6. ผลกำรตรวจร่ำงกำย
20 และวิชำภำษำอังกฤษ ร้อยละ 30
4.2 คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ภำษำไทย สังคม คณิตศำสตร์1 ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยำ และภำษำอังกฤษ ค่ำน้ำหนักตำมที่สำนักวิชำกำหนด
1. ใช้คะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ของสถำบันทดสอบทำง
1. พิจำรณำจำกคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ำหนัก
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กรมหำชน) (สทศ) โดยมีกำรกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
ที่สำนักวิชำกำหนด
2. แบ่งเป็น 2 โครงกำร ดังนี้
2. กำรตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต
2.1 โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชำวชนบท : กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
3. กำรสอบสัมภำษณ์
(CPIRD : Community Track) คุณสมบัติเฉพำะโครงกำร
2.2 โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชำวชนบท : กลุ่มลดควำมเหลือ่ มล้ำ
(CPIRD : Inclusive Track) คุณสมบัติเฉพำะของโครงกำร

สานักวิชา/สาขาวิชา
บูรณาการเทคโนโลยี
การเกษตรและการ
จัดการความปลอดภัย
ด้านอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 ทุกแผนกำรเรียน
2. GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 แผนวิทย์-คณิต
2. มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
4. หำกมีคะแนนกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
1) TOEFL ไม่น้อยกว่ำ 61 (TOEFL internet-based)
2) IELTS ไม่น้อยกว่ำ 5.0 คะแนน
3) TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 550 คะแนน
4) TU-GET ไม่น้อยกว่ำ 450 คะแนน
5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่ำที่สำนักวิชำฯ รับรอง
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1. เป็ น ผู้ ที่ กำลังศึกษำ หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำชั้ น ม.6 หรือ เป็ น ผู้ ที่ กำลั งศึกษำหรือ
(หลักสูตรนอกเวลา)
สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. ทุกแผนกำรเรียน
2. GPAX 2.50 ขึ้นไป
3. มีทะเบียนบ้ำนหรือสถำนศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำอยู่ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1. เป็นผู้ที่กำลังกำรศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. ทุกแผนกำรเรียน
(หลักสูตรนอกเวลา)
2. GPAX 2.00 ขึ้นไป
3. มีทะเบียนบ้ำนหรือสถำนศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำอยู่ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกณฑ์การคัดเลือก
ตำมที่สำนักวิชำกำหนด

1.คะแนนกำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนด้ำนภำษำอังกฤษด้วยกำรสอบสัมภำษณ์
หำกผู้ที่มีคะแนนกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ จะ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
1) TOEFL ไม่น้อยกว่ำ 61 (TOEFL internet-based)
2) IELTS ไม่น้อยกว่ำ 5.0
3) TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 550 คะแนน
4) TU-GET ไม่น้อยกว่ำ 450 คะแนน
5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่ำที่สำนักวิชำฯ รับรอง

1. สอบข้อเขียนพื้นฐำนควำมรู้เบื้องต้นทำงวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์
2. สอบสัมภำษณ์

1. สอบทักษะปฏิบตั ิ
2. สอบสัมภำษณ์

สานักวิชา/สาขาวิชา

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่
คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

ทันตแพทยศาสตร์

- อำยุไม่น้อยกว่ำ 17 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
- กำลังศึกษำชั้น ม.6
> GPAX รวม 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
> กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ แต่ละกลุ่มไม่
ต่ำกว่ำ 2.75
> กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ภำษำไทย แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- สำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6
> GPAX รวมทุกวิชำ ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
> กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ แต่ละกลุ่มไม่
ต่ำกว่ำ 2.75
> กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ภำษำไทย แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่ำ 2.50

- คะแนนสอบวิชำสำมัญ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
> คณิตศำสตร์ 1 (ค่ำน้ำหนัก 20%)
> ฟิสิกส์ (ค่ำน้ำหนัก 20%)
> เคมี (ค่ำน้ำหนัก 20%)
> ชีววิทยำ (ค่ำน้ำหนัก 20%)
> ภำษำอังกฤษ (ค่ำน้ำหนัก 20%)
คะแนนรวมทุกรำยวิชำที่คิดค่ำน้ำหนักแล้วต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 30
- กำรตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต
> กำรตัดสินผลเป็นเกณฑ์ ผ่ำน และไม่ผ่ำน
- กำรสอบสัมภำษณ์
> กำรตัดสินผลเป็นเกณฑ์ ผ่ำน และไม่ผ่ำน

นวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบริการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 ทุกแผนกำรเรียน
2. มี GPAX 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือสำเร็จกำรศึกษำ มี GPAX
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระวิชำภำษำภำษำอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
4. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่หลักสูตรกำหนด
5. หำกมีคะแนนกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ จะ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
1) TOEFL ไม่น้อยกว่ำ 460 (ITP), 61 (iBT), 123 (CBT)
2) IELTS ไม่น้อยกว่ำ 5.0 คะแนน
3) TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 550 คะแนน
4) TU-GET ไม่น้อยกว่ำ 450 คะแนน
5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่ำที่สำนักวิชำฯ รับรอง

1. พิจำรณำจำกผลกำรเรียน และคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ใน
รำยวิชำที่หลักสูตรกำหนด
2. คะแนนกำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนด้ำนภำษำอังกฤษด้วยกำรสอบ
สัมภำษณ์ หำกผู้ที่มีคะแนนกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
1) TOEFL ไม่น้อยกว่ำ 460 (ITP), 61 (iBT), 123 (CBT)
2) IELTS ไม่น้อยกว่ำ 5.0
3) TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 550 คะแนน
4) TU-GET ไม่น้อยกว่ำ 450 คะแนน
5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่ำที่สำนักวิชำฯ รับรอง

สานักวิชา/สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน
(หลักสูตรนอกเวลา)

วิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน
(หลักสูตรนอกเวลา)

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้น ม. 6 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต หรือ
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. สำขำช่ำงโยธำ สำขำช่ำง
ก่อสร้ำง สำขำช่ำงสำรวจ และสำขำวิชำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
4. มีทะเบียนบ้ำน หรือสถำนศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำอยู่ในเขตภำคะวันออกเฉียงเหนือ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
1. เป็นผู้ที่กำลังกำรศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส สำขำช่ำงโยธำ สำขำช่ำง
ก่อสร้ำง สำขำช่ำงสำรวจ และสำขำวิชำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
3. มีทะเบียนบ้ำน หรือสถำนศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำอยู่ในเขตภำคะวันออกเฉียงเหนือ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบทักษะเฉพำะทำงด้ำนวิศวกรรมโยธำ และโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
2. สอบสัมภำษณ์

1. สอบทักษะเฉพำะทำงด้ำนวิศวกรรมโยธำ และโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
2. สอบสัมภำษณ์

