
ข้อมูลการรับนักศึกษาระบบ TCAS ในรอบที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
วิศวกรรมศาสตร์ 1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนวิทย์–คณติ  

2. มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
โดยคิดค่ำน้ ำหนักตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดแล้วต้องมีคะแนนรวมตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 

เทคโนโลยีการผลิตพืช 1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนวิทย์–คณติ  
2. มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่สำขำวชิำก ำหนด 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสัตว์ 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนวิทย์–คณติ  
2. มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่สำขำวชิำก ำหนด 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 

เทคโนโลยีอาหาร 1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนวิทย์–คณติ  
2. มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่สำขำวชิำก ำหนด 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ      1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรศึกษำ 
2.  มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่สำขำวชิำก ำหนด 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล   1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรศึกษำ 
2.  มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่สำขำวชิำก ำหนด 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 

เทคโนโลยีการจัดการ 1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรศึกษำ 
2. มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่สำขำวชิำก ำหนด 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 



ส านักวิชา/สาขาวิชา 
รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
สาธารณสุขศาสตร์ 1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนวิทย์–คณติ  

2. มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่สำขำวชิำก ำหนด 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนวิทย์–คณติ  
2. มี GPAX 2.50 ข้ึนไป 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและคำ่น้ ำหนักที่สำขำวชิำก ำหนด 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำมที่ส ำนักวิชำ/สำขำวิชำก ำหนด  
2. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
3. สัมภำษณ์ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้น ม. 6 แผนวิทย์ – คณิต 
2. GPAX ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
3. มีคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ  ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์1 ฟิสกิส์ เคมี และ
ชีววิทยำ    

1.  พิจำรณำจำกคะแนนวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนัก
วิชำก ำหนด  

2.  พิจำรณำคัดเลือกจำกผู้ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป แล้วพิจำรณำ
เรียงล ำดับคะแนนตำมจ ำนวนรับ 

3.  กำรสอบสัมภำษณ์ 
พยาบาลศาสตร์ 1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้น ม. 6 แผนวิทย์ – คณิต 

2. GPAX ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75   
3. GPA  แต่ละกลุ่มสำระวชิำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ  สังคม

ศึกษำ และภำษำไทย ไมต่่ ำกว่ำ 2.75 
4. คะแนนสอบวชิำสำมัญ 9 วชิำ ดังนี ้

4.1 จะต้องได้คะแนนวชิำชีววิทยำขัน้ต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 , วิชำเคมี 
ร้อยละ 20 และวิชำภำษำอังกฤษ ร้อยละ 30 

4.2 คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ภำษำไทย สงัคม คณิตศำสตร์1 ฟิสิกส์  
เคมี ชีววิทยำ และภำษำอังกฤษ ค่ำน้ ำหนักตำมที่ส ำนักวชิำก ำหนด 

 

1. GPAX 
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3. คะแนนสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมองค์ประกอบและค่ำน้ ำหนักที่ส ำนักวิชำ

ก ำหนด 
4. ผลกำรสอบสัมภำษณ์กำรคิดคะแนนแบบ Scoring Rubrics 
5. ผลกำรทดสอบสุขภำพจิต 
6. ผลกำรตรวจร่ำงกำย 



ส านักวิชา/สาขาวิชา 
รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
แพทยศาสตร์ เป็นไปตำมประกำศกลุ่มสถำบนัแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เร่ือง 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต และ หลักสูตร
เภสัชศำสตรบณัฑิต ปีกำรศึกษำ 2562 ของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศ
ไทย ประกำศ ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2561 
 

เป็นไปตำมประกำศกลุ่มสถำบนัแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เร่ือง 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรทนัต
แพทยศำสตรบณัฑิต หลักสูตรสตัวแพทยศำสตรบัณฑิต และ หลักสูตรเภสัชศำสตร
บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2562 ของกลุ่มสถำบนัแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ประกำศ ณ 
วันที่ 3 ตุลำคม 2561  http://www9.si.mahidol.ac.th/ 
 

บูรณาการเทคโนโลยี 
การเกษตรและการจดัการ 
ความปลอดภัยด้านอาหาร 
 (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น ม. 6 ทุกแผนกำรเรียน 
2. มี GPAX ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 ขึ้นไป  

 
 
 
 

ตำมที่ส ำนักวิชำก ำหนด 
 

วิศวกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 แผนวิทย์-คณิต 
2. มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
3. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระวิชำภำษำตำ่งประเทศ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
4. หำกผู้ที่มีคะแนนกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ จะ
ได้รับกำรพิจำรณำเปน็กรณีพิเศษ  

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  ข้ึนไป 
6) CEFR  ตั้งแต่   B1  ข้ึนไป 
7) ผลสอบอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่ำที่ส ำนักวิชำฯ รับรอง 

1.คะแนนกำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนดำ้นภำษำอังกฤษด้วยกำรสอบสัมภำษณ์ หำกผูท้ี่มี
คะแนนกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นกรณีพิเศษ  

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  ข้ึนไป 
6) CEFR ตั้งแต่ B1  ข้ึนไป 
7) ผลสอบอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่ำที่ส ำนักวิชำฯ รับรอง 

http://www9.si.mahidol.ac.th/


ส านักวิชา/สาขาวิชา 
รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(หลักสูตรนอกเวลา) 

1. เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทยีบเท่ำ ทุกแผนกำรเรียน 
2. GPAX  2.50 ขึ้นไป 
 

1. สอบข้อเขียนพื้นฐำนควำมรู้เบื้องต้นทำงวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์  
2. สอบสัมภำษณ ์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรนอกเวลา) 

1. เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ ทุกแผนกำรเรียน  
2. GPAX  2.00 ขึ้นไป 
 

1. สอบทักษะปฏิบตัิ  
2. สอบสัมภำษณ ์

ทันตแพทยศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
1. อำยุไม่น้อยกว่ำ 17 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปีบริบูรณ ์
2. GPAX รวมทุกวิชำ ไมต่่ ำกว่ำ 3.00 
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ แต่ละกลุม่ไม่
ต่ ำกว่ำ 2.75 
4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ภำษำไทย แตล่ะกลุ่มไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 
 
โครงการรับตรงจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
1. อำยุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ ์
2. ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปรญิญำตร ี
3. GPAX รวมทุกวิชำ ไมต่่ ำกว่ำ 2.75  หรือ 
4. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง 
5. GPAX รวมทุกวิชำ แต่ละหลักสูตรต้องมีคะแนนไม่ต่ ำกวำ่ 2.75 
 
 
 
 
 
 

1. คะแนนสอบวิชำสำมญั ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
     > คณิตศำสตร์ 1 (ค่ำน้ ำหนัก 20%) 
     > ฟิสิกส์ (ค่ำน้ ำหนัก 20%) 
     > เคมี (ค่ำน้ ำหนัก 20%) 
     > ชีววิทยำ (ค่ำน้ ำหนัก 20%) 
     > ภำษำอังกฤษ (ค่ำน้ ำหนัก 20%) 
     คะแนนรวมทุกรำยวิชำที่คิดค่ำน้ ำหนักแล้วต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 
2. กำรตรวจร่ำงกำยและทดสอบสขุภำพจิต 
     > กำรตัดสินผลเป็นเกณฑ์ ผ่ำน และไม่ผ่ำน 
3. กำรสอบสมัภำษณ ์
     > กำรตัดสินผลเป็นเกณฑ์ ผ่ำน และไม่ผ่ำน 



ส านักวิชา/สาขาวิชา 
รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
นวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 ทุกแผนกำรเรียน 
2. มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  
3. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระวิชำภำษำอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  
4. มีคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่หลักสูตรก ำหนด 
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) ผลสอบอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่ำที่ส ำนักวิชำฯ รับรอง 

1. พิจำรณำจำกผลกำรเรียน และคะแนนกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ในรำยวิชำที่
หลักสูตรก ำหนด 

2. คะแนนกำรทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนภำษำอังกฤษด้วยกำรสอบสัมภำษณ์ 
หำกผู้ที่มีคะแนนกำรสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ จะ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
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) ผลสอบอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่ำท่ีส ำนักวิชำฯ รับรอง 

วิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
(หลักสูตรนอกเวลา) 

1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6  แผนกำรเรียนวิทย์-คณติ  หรือ 

2. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. สำขำช่ำงโยธำ  สำขำช่ำงก่อสร้ำง  สำขำช่ำง
ส ำรวจ และสำขำวิชำอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 

1. สอบทักษะเฉพำะทำงด้ำนวิศวกรรมโยธำ และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2.  สอบสัมภำษณ์   

 

วิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
(หลักสูตรนอกเวลา) 

1. เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวส. สำขำช่ำงโยธำ สำขำช่ำงก่อสรำ้ง สำขำช่ำงส ำรวจ 
และสำขำวิชำอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เกรดเฉลีย่สะสม 2.75 ขึ้นไป 

  

1. สอบทักษะเฉพำะทำงด้ำนวิศวกรรมโยธำ และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2.  สอบสัมภำษณ์   

 

 


