
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวนรับ 1,345 คน
O-NET

เกณฑ์ข้ันต  าแต่
ละวิชา

(%) (ถ้ามี)

ค่า
น้ าหนัก 

(%)

เกณฑ์
ข้ันต  า 

(%) (ถ้า
มี)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

วิชา
ค่า

น้ าหนัก 
(%)

รวม
เกณฑ์ข้ันต  า
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

1185
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

1185 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 24 37.99

1186
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1186 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 24 39.29

1187
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์

1187 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 18 30.93

1188
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

1188 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 15 28.42

1189
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1189 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 12 38.29

1190
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

1190 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 12 28.23

1191 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1191 - 10 - 71 20 72 20 40 - - 30 31.80
1192 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 1192 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 36.79
1193 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 1193 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 36 43.19
1194 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 1194 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 15 30.01
1195 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1195 - 10 - 71 10 72 30 40 - - 18 24.43
1196 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1196 - 10 - 71 20 72 20 40 - - 24 38.72
1197 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1197 - 10 - 71 20 72 20 40 - - 24 24.90
1198 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 1198 - 10 - 71 20 72 20 40 - - 18 31.06

1199 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1199 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 24 44.12

1200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1200 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 24 43.45

1201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1201 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 24 46.00
1202 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1202 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 24 47.82

1203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1203 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 24 45.06

1204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 1204 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 15 40.97
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1205 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 1205 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 12 43.49

1206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1206 - 15 - 72 15 73 20 35 - - 15 45.48
1207 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1207 - 10 - 74 40 - - 40 - - 18 49.05

1208
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)

1208 - 10 - 76 40 - - 40 - - 12 46.35

1209
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือ
นวัตกรรม (ศป.บ.)

1209 - 10 - 76 40 - - 40 - - 12 36.98

1210 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 1210 - 10 - 76 40 - - 40 - - 12 40.53

1211 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 1211 - 20 - 71 10 72 20 30 - - 6 70.96
1212 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1212 - 20 - 72 30 - - 30 - - 36 53.15
1213 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 1213 01-05=30 10 85=30 72 40 - - 40 72=30 - 30 59.98

1214 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 1214 01-05=20 10 85=20 72 40 - - 40 72=20 - 12 57.26

1215 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1215 - 20 - 72 30 - - 30 - - 24 47.27

1216
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์

1216 - 20 - 72 30 - - 30 - - 18 49.96

1217 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 1217 - 20 - 72 30 - - 30 72=30 - 9 44.95

1218
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (ตรีต่อเน่ืองโท)

1218 - 20 - 72 30 - - 30 - - 9 43.96

1219
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล (ตรีต่อเน่ืองโท)

1219 - 10 - 71 10 72 30 40 72=30 - 9 44.20

1220 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยชุมชน 1220 - 20 - 72 30 - - 30 - - 48 33.88

1221 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 1221 - 20 - 72 30 - - 30 - - 12 35.71

1222
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

1222 - 20 - 72 30 - - 30 - - 12 38.85

1223 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1223 - 20 - 72 30 - - 30 - - 9 41.48
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1224 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1224 - 50 - - - - - - - - 60 56.13
1225 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 1225 - 50 - - - - - - - - 12 54.40
1226 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 1226 - 50 - - - - - - - - 18 60.53
1227 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1227 - 50 - - - - - - - - 18 63.34
1228 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 1228 - 50 - - - - - - - - 12 59.14
1229 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 1229 - 30 - 77 20 - - 20 - - 12 45.39
1230 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1230 - 50 - - - - - - - - 18 63.32
1231 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1231 - 50 - - - - - - - - 12 64.47
1232 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1232 - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 41.98

1233
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเท่ียว

1233 - 50 - - - - - - - - 21 58.51

1234
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ

1234 - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 48.00

1235
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1235 - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 46.39

1236
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร

1236 - 30 - 71 20 - - 20 - - 24 50.98

1237 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1237 - 30 - 71 20 - - 20 - - 30 52.11
1238 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1238 - 30 - 71 20 - - 20 - - 24 42.99

1239 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 1239 - 10 85=30 75 20 71 20 40
75=30 
71=30

- 14 55.43

1240 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 1240 - 20 85=30 75 30 - - 30  75=30 - 13 62.36

1241
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
(หลักสูตร 4 ปี)

1241 - 50 85=40 - - - - - - - 60 55.03

1242 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการเมืองการปกครอง 1242 - 50 - - - - - - - - 10 55.56

1243 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1243 50 - - - - - - - - 6 -

1244 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 1244 50 - - - - - - - - 12 -
1245 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 1245 - 50 - - - - - - - - 15 59.30
1246 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1246 - 50 - - - - - - - - 42 47.44
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1247 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 1247 - 50 - - - - - - - - 24 51.65

1248
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

1248 - 30 - 71 20 - - 20 - - 12 32.98

1249
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 
(หลักสูตรนานาชาติ)

1249 - 30 - 71 20 - - 20 - - 12 27.29

1250
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

1250 - 30 - 71 20 - - 20 - - 12 27.68

1251
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

1251 - 30 - 71 20 - - 20 - - 12 39.51

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%
3. คณะ/สาขาวิชาท่ีไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ าสุด (%) เน่ืองจากเป็นคณะ/สาขาวิชาท่ีเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก  หรือมีการปรับเปล่ียนช่ือคณะ/สาขาวิชาไปจากเดิม  หรือไม่มีผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2560 ท่ีผ่านมา
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มหำวทิยำลยันเรศวร  
 

คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
1.  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6)  
2.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร และสาขาวชิาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- เป็นผูศึ้กษาสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การประมง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสตัว ์ 
 - เป็นผูศึ้กษาสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสายศิลป์ค านวณ 
4.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภูมิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
- ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา  

คณะวทิยำศำสตร์   
1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) สายวิทยาศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์ 
(คณิตศาสตร์)  

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี  สาขาวชิาชีววทิยา  สาขาวชิาฟิสิกส์  และสาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์ ตอ้งส าเร็จ
การศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิยาศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศำสตร์   
-  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 6)  แผนการเรียนท่ีเน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์  

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ,์ 

สาขาวชิาการออกแบบส่ือนวตักรรม และสาขาวชิาทศันศิลป์   
- ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา  คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง หรือมีภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ,์ สาขาวชิาการออกแบบส่ือนวตักรรม และ

สาขาวชิาทศันศิลป์  คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัร ดงัน้ี 

1.  ตอ้งมีผลงานวาดเสน้หรือท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนไม่ต ่ากวา่ 5 ผลงาน 
2.  มีผลงานออกแบบองคป์ระกอบศิลปะหรือเก่ียวขอ้ง จ านวนไม่ต ่ากวา่ 5 ผลงาน 
3.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ถือเป็นส้ินสุด 

คณะทันตแพทยศำสตร์  หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ใชคุ้ณสมบติัเฉพาะส าหรับผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาคณะ/ประเภทวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ของคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) นอกจากน้ี  
ยงัมีคุณสมบติัเฉพาะ ดงัน้ี 

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิยาศาสตร์ ท่ีเรียนรายวชิาชีววทิยา 
2. มีคุณสมบติัท่ีจะเขา้รับราชการได ้หลงัจบการศึกษาแลว้ 
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3. ก่อนเข้าศึกษาสามารถท าสัญญาเพ่ือรับราชการภายหลังส าเร็จการศึกษาตามระเบียบ และเง่ือนไขของรัฐบาล   
มีสาระส าคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 

3.1  หากไม่ส าเร็จการศึกษา (ไม่ว่าโดยสาเหตุใดก็ตาม) ตอ้งเสียค่าปรับเป็นเงินตามระยะเวลาท่ีมีสภาพเป็นนิสิต 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร   โดยคิดค านวณตามส่วนเฉล่ียจากจ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใชทุ้นทั้งหมด 400,000 บาท 
(ส่ีแสนบาทถว้น) 

3.2  หลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้จะตอ้งเขา้รับราชการ หรือท างานตามค าสั่งของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรือน หรือคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนกัศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีติดต่อกนั 

3.3 หากไม่ยินยอมเขา้รับราชการ หรือท างาน (ตามขอ้ 3.2) จะตอ้งชดใชใ้ห้แก่มหาวิทยาลยัเป็นจ านวน 400,000 บาท  
(ส่ีแสนบาทถว้น)   

3.4 กรณีท่ีเขา้รับราชการชดใช้ไปบ้าง  แต่ไม่ครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวนเงินท่ีจะตอ้งชดใช้ตามขอ้ความ 
ในขอ้ 3.3 จะลดลงตามส่วนเฉล่ียของระยะเวลารับราชการไปบา้งแลว้ 

3.5 หากส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเข้ารับราชการหรือท างานได้ เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 แห่ง
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ตอ้งยินยอมชดใชเ้งินให้แก่มหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงินตามขอ้ 3.3 ภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัประพฤติผิดสญัญา 

อน่ึงในการท าสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งมีผูค้  ้ าประกันด้วย โดยสาระส าคญัของสัญญา 
ค ้าประกนัและผูค้  ้าประกนั  มีดงัน้ี 

1) ยอมรับผิดตามความผิดของนิสิต 
2) เป็นบิดา หรือมารดา หรือเป็นผูมี้คุณสมบติั หรือมีหลกัทรัพยต์ามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
3) ถา้ไม่มีบิดา และมารดา จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั คือ เป็นขา้ราชการระดบั 4 ข้ึนไป หรือขา้ราชการทหาร ต ารวจ ท่ีมียศ

ตั้งแต่ร้อยเอก หรือร้อยต ารวจเอกข้ึนไป หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจท่ีด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไป หรือมีหลกัทรัพย ์
หมำยเหตุ : การด าเนินการตามขอ้ดงักล่าวขา้งตน้  จะตอ้งท าเป็นสญัญาแนบทา้ยสญัญาการเป็นนิสิตดว้ย             

4.  ผูท่ี้ผ่านการสอบขอ้เขียนจะตอ้งผา่นการสอบสัมภาษณ์ โดยตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงโดยปราศจากโรค อาการของ
โรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ปัญหาทางดา้นจิตเวชขั้นรุนแรงอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline 
personality disorders รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วยหรือส่งผลใหเ้กิดความพิการอยา่งถาวร อนั
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  

4.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วยและการประกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรม  

4.4  ความพิการทางร่างกายอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 
4.5  ความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิเฉล่ียความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล และ

ความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์
ประสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4.6  ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดบัในการมองเห็นในตาขา้งดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12 หรือ 
20/40 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

4.7  ภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness)อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรม 
 4.8 โรคหรือความพกิารอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
 5.  ผูส้อบผ่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้รับการสอบสัมภาษณ์  จะตอ้งน าผลการตรวจสุขภาพและผลการตรวจทางจิตเวช 
จากแพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐตามท่ีคณะกรรมการก าหนดมาแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์   
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6.  ผูส้อบผ่านขอ้เขียน ตอ้งเขา้รับการทดสอบความพร้อมในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
(เช่น ความสามารถในการแยกแยะสี การตรวจร่างกายโดยละเอียด และการตรวจทางจิตเวช)  
หมำยเหตุ : 

- ผูส้มคัรสามารถเขา้รับการตรวจสุขภาพและการตรวจทางจิตเวชล่วงหนา้ (ไม่เกิน 180 วนั นบัถึงวนัสุดทา้ยของการ
สมคัร 

- ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยั ผูส้มคัรสามารถส่งผลตรวจสุขภาพและการตรวจสุขภาพจิตล่าชา้ไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนั
ประกาศผลขอ้เขียน แตท่ั้งน้ีตอ้งส่งก่อนวนัปฐมนิเทศและท าสญัญาเพื่อรับราชการของนิสิตทนัตแพทย ์

- กรณีตดัสิทธ์ิเขา้ศึกษาอนัเน่ืองมาจากการขาดคุณสมบติั คณะฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คนเป็น
ผูพิ้จารณาตดัสิน ซ่ึงผลการพิจารณาดงักล่าวถือเป็นส้ินสุด 

คณะพยำบำลศำสตร์  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาวชิาการพยาบาลศาสตร์ซ่ึงมีการเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีตอ้งการฝึกใหก้ารพยาบาลผูรั้บบริการ ผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจะตอ้งมี
สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดงัน้ี  
 1.  มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแ้ก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง ( severneurosis ) หรือ โรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 3.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีจะมีผลต่อผูรั้บบริการหรือส่งผลใหเ้กิดความพิการอยา่งถาวรอนัเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
 4.  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 -  โรคลมชกัท่ียงัไม่สามารถควบคุมได ้(โรคลมชกัท่ีไม่มีอาการชกัมาแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชกัท่ึควบคุมได)้ 
 -  โรคหวัใจระดบัรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
 -  โรคความดนัเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซอ้นจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวยัวะอยา่งถาวร 
 -  ภาวะไตวายเร้ือรัง 
 -  โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 
 5.  ตาบอดสีขั้นรุนแรงทั้งสองขา้ง 
 6.  ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 -  สายตาไม่ปกติ เม่ือรักษาโดยใชแ้วน่ตาแลว้ยงัมีสายตาต ่ากวา่ 6/24 ทั้งสองขา้ง 
 -  สายตาขา้งดี ต ่ากวา่ G/12 เม่ือไดรั้บการแกไ้ขอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
 -  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
 7.  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการไดย้นิสูงกวา่ 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการไดย้นิ (sensorincural 
hearing loss) ถา้ไดรั้บการรักษาแลว้ไม่ดีข้ึน 
 8.  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวท่ี้คณะกรรมการผูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งน้ีคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายบุคคลเพ่ิมเติมได ้
   9.  ระบุการตรวจร่างกายเก่ียวกบัอวยัวะส าคญัในการรับรู้ของประสาททั้ง 5 คือ หู ตา จมูก การรับรส และประสาทจาก 
การสมัผสั 
 10. ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 45 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต ่ากวา่  150 เซนติเมตร 

11.  ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งมีหลกัฐานการฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบบี และวคัซีนอีสุกอีใสในกรณีท่ียงัไม่เคยป่วยเป็น
อีสุกอีใส 
12.  ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้รับการสอบสมัภาษณ์ จะตอ้งน าผลการตรวจร่างกายมาในวนัสอบสมัภาษณ์    

257



คณะเภสัชศำสตร์    
1.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

   -  ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิย-์คณิต เท่านั้น 
   -  ผูท่ี้ผา่นการสอบคดัเลือกตอ้งเขา้รับการตรวจร่างกายและสอบสมัภาษณ์ หากผา่นการทดสอบดงักล่าวแลว้จึงจะมีสิทธ์ิ
เขา้ศึกษา  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการผูส้อบคดัเลือกประจ าคณะเภสชัศาสตร์ 

2.  หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาบริบาลเภสชักรรม  
      โดยเป็นการสมควรก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผูเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิตให้เหมาะสม โดยยึดหลกัการ
ส าคญั 3 ขอ้ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูป่้วย  2. ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ และ 3. เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิย-์คณิต เท่านั้น 
2.2  ต้องมีคุณสมบัติท่ีจะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ  ของรัฐได้หลังส าเร็จการศึกษาแล้ว  

โดยตอ้งสามารถท าสญัญาผกูพนัฝ่ายเดียว หรือสญัญาปลายเปิดกบัรัฐบาลตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลยั   
2.3  ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  ดงัต่อไปน้ี 
2.3.1  มีปัญหาทางดา้นจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (psychotic) 

โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสานรุนแรง (severe neurotic ) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality  disorders)  
โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

2.3.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลใหเ้กิดความพิการ
อยา่งถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  

2.3.3  เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย  
และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  

2.3.4   มีความพิการทางร่างกายอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ        
เภสชักรรม 

2.3.5  มีความผิดปกติในการไดย้ินทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้ินเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า  
40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท
และเซลส์ประสาทการไดย้ิน (sensorineural hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรม 

2.3.6  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้และคณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจร่างกายของสถาบนันั้นๆ เห็นวา่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 

หมำยเหตุ   
1. หากผูเ้ขา้ศึกษาให้ขอ้มูลเท็จ หรือจงใจปกปิดขอ้มูล หรือแมแ้ต่ปรากฏเป็นความเท็จข้ึนภายหลงั จะตอ้งถูกตดัสิทธ์ิ

การศึกษา ณ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร โดยทนัที ไม่มีขอ้อุทธรณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 
2. ผูท่ี้ผ่านการสอบคดัเลือกตอ้งเขา้รับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ศึกษา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ

ของคณะกรรมการ 
3. หากตรวจพบตาบอดสี/ตาพร่องสี จากการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร ให้ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา

ตรวจเฉพาะทางเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจรายละเอียดความผิดปกติของตาบอดสี/ตาพร่องสี และส่งผลการตรวจให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ในวนัรายงานตวันิสิต เพ่ือให้คณะฯ ไดรั้บทราบประวติัทางตาบอดสี/ตาพร่องสี และสามารถการจดัการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่นิสิต โดยไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขในการรับเขา้ศึกษา 
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4. ก่อนออกฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ นิสิตอาจตอ้งเขา้รับการเจาะเลือดเพ่ือหาภูมิคุม้กันโรคไวรัสตบัอกัเสบบี และโรค
อีสุกอีใส และในกรณีท่ีไม่มีภูมิคุม้กนัโรคดงักล่าวตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัระเบียบและขอ้ปฏิบติัของสถาน
ฝึกปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้
คณะวทิยำศำสตร์กำรแพทย์  

1.  ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิย-์คณิต  เท่านั้น 
2.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจุลชีววทิยา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวภิาค 

และสาขาวชิาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล (ตรีต่อเน่ืองโท) 
              - ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ตรีต่อเน่ืองโท)  
 -  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากวา่ 3.50  
 - ไม่เป็นผูพิ้การอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไดแ้ก่ ตาบอดสี 

คณะสหเวชศำสตร์  
1. ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิย-์คณิต  เท่านั้น 
2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบดั    

- ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  
- ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา ไดแ้ก่  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง 

3.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก   และหลกัสูตร
ทศันมาตรศาสตรบณัฑิต 

-  ไม่มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
-  ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา ไดแ้ก่ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้ง 

4.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค   
-  ไม่มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
-  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้และแพทยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะเป็นผูป้ระกอบ 

วิชาชีพเวชกรรมเป็นผูต้รวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาตามประกาศจากส านักสถานพยาบาลและการประกอบ          
โรคศิลปะก าหนด 
 โดยให้ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกของแต่ละหลกัสูตรน าผลการตรวจร่างกายตามท่ีก าหนดขา้งตน้ ดงัต่อไปน้ี มาแสดงในวนัสอบ
สมัภาษณ์  
 - ผลการตรวจตาบอดสีรุนแรงทั้งสองขา้ง (ยกเวน้สาขาวชิารังสีเทคนิค) 
 - ผลการทดสอบสุขภาพจิต (เฉพาะสาขาวชิากายภาพบ าบดั) 
 - หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพตามท่ีส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะก าหนด (เฉพาะสาขาวิชารังสี
เทคนิค)   
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต , หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 
สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต 

1.   ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เท่านั้น 
2.   ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

และการประกอบวชิาชีพ  ดงัน้ี 
2.1  มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบติังาน 
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2.2  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแ้ก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรค
บุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนอนัเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบวชิาชีพ 

2.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และการประกอบวิชาชีพ อาทิ โรคเร้ือน โรคเทา้ชา้ง 

2.4  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวชิาชีพ  เช่น  
- โรคลมชกัท่ียงัไม่สามารถควบคุมได ้(โรคลมชกัท่ีไม่มีอาการชกัมาแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชกัท่ีควบคุมได)้ 
- โรคหวัใจระดบัรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
- โรคความดนัเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอ้นจนท าใหเ้กิดพยาธิสภาพต่ออวยัวะอยา่งถาวร 
- ภาวะไตวายเร้ือรัง          
- โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

2.5   ตาบอดสี 
2.6   ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

- สายตาไม่ปกติเม่ือรักษาโดยใชแ้วน่แลว้ยงัมีสายตาต ่ากวา่ 6/24 ทั้งสองขา้ง 
- สายตาขา้งดีต ่ากวา่ 6/12 เม่ือไดรั้บการแกไ้ขอยา่งดีท่ีสุดแลว้    
-   ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

2.7  หูหนวกหรือหูตึง ( threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน 
(sensorineural hearing loss) ถา้ไดรั้บการรักษาแลว้ไม่ดีข้ึน 

2.8  โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้ท่ีคณะกรรมการแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งน้ี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจเพ่ิมเติมได ้

  2 .9  ผู ้เข้าศึกษาท่ีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแ ม้ปรากฏเป็นความเท็จข้ึนภายหลัง  
จะตอ้งถูกตดัสิทธ์ิการศึกษา 

2.10  คุณสมบติัอ่ืน ๆ อนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
3.   ตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติอยูใ่นระดบัดี  โดยไดรั้บการรับรองจากสถานศึกษา 
4.  ผูส้อบผ่านการคดัเลือก  มีสิทธ์ิเขา้รับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ตอ้งเขา้รับการทดสอบทางจิตเวช หากผ่าน 

การทดสอบดงักล่าวแลว้จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ศึกษา 
เง่ือนไขของผู้ได้รับกำรคดัเลือกเพ่ือเข้ำศึกษำในหลกัสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาตอ้งสอบเพื่อรับใบประกอบวชิาชีพแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต 
คณะบริหำรธุรกจิ เศรษฐศำสตร์และกำรส่ือสำร   

1. หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกจิ  และสำขำวชิำกำรเงนิ 
ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการประกอบวชิาชีพ ดงัน้ี 
1.1 มีความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบติังาน 
1.2 มี ปัญหาทาง จิต เ วชขั้ น รุนแรง  ได้แ ก่  โ รค จิต  ( psychosis)  โ รคประสาท รุนแรง  ( sever neurosis)  

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ  
อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชีพ 
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1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และการประกอบวชิาชีพ อาทิ โรคเร้ือน โรคเทา้ชา้ง 

1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวชิาชีพ ไดแ้ก่ โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 
1.5 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน 

(sensorineural hearing loss) ถา้ไดรั้บการรักษาแลว้ไม่ดีข้ึน 
1.6 ผู ้เข้าศึกษาท่ีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จ ข้ึนภายหลัง  

จะตอ้งถูกตดัสิทธ์ิการศึกษา 
1.7 ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง 
1.8 ไม่เป็นผูบ้กพร่องทางพฒันาการทางสมอง 
1.9 คุณสมบติัอ่ืนๆ อนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

2.  หลกัสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต   
 2.1  ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา  คือ  ตาบอดทั้งสองขา้ง หรือตาบอดสีทั้งสองขา้ง 

   2.2  ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองขา้ง  
    2.3  ไม่มีความพิการมือทั้งสองขา้ง  

คณะศึกษำศำสตร์   
1. หลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวชิำคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตร 5 ปี) 

- ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) แผนการเรียนสายวทิยาศาสตร์,  
สายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) และแผนการเรียนสายศิลปศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 

2. หลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวชิำฟิสิกส์, สำขำวชิำเคม,ี สำขำวชิำชีววทิยำ และสำขำวชิำคณิตศำสตร์ (หลกัสูตร 5 ปี) 
2.1 ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิย-์คณิต เท่านั้น 
2.2 ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดย้นิ การพดูและการส่ือสาร 
2.3 ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู 
3. หลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวชิำภำษำไทย และสำขำวชิำภำษำองักฤษ (หลกัสูตร 5 ปี) 

3.1   ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิย-์คณิต หรือสายศิลปศาสตร์ 
3.2  ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา  การมองเห็น การไดย้นิ การพดู และการส่ือสาร 
3.3 ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนอนัเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู 
4. หลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวชิำพลศึกษำและวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลงักำย (หลกัสูตร 5 ปี) 

4.1 ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) สายวทิย-์คณิต หรือสายศิลปศาสตร์ 
4.2  เป็นนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่งประเทศไทย 

หรือเป็นนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดบัเยาวชน (ระดบัภาคข้ึนไป) และตอ้งมีผลการแข่งขนัไดอ้นัดบัท่ี 
1-3 ระดบัภาค ภายในระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปีนบัหลงัจากวนัท่ีเปิดรับสมคัร หรือ 

4.3 เป็นนกักีฬาโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัระหวา่งโรงเรียนกีฬา หรือในรายการแข่งขนัท่ีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นผูจ้ดัการแข่งขนัและตอ้งมีผลการแข่งขนัไดอ้นัดบัท่ี 1-3 ระดบัภาค ภายในระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปี นบัหลงัจากวนัท่ีเปิดรับสมคัร 
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มหำวทิยำลยับูรพำ 

4.4 เป็นนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวดั และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดับท่ี 1-3 ระดับจังหวัด  
ภายในระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปีนบัหลงัจากวนัท่ีเปิดรับสมคัร 

4.5 ไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดย้นิ การพดูและการส่ือสาร 
4.6 ไม่เป็นผู ้มีปัญหาความพิการทางแขนและขา ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท  

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวชิาชีพครู 
หมำยเหตุ   ผูผ้า่นการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้รับการสอบสัมภาษณ์  ตอ้งน าเอกสารตามขอ้ 4.2-4.4 แนบส าเนาเกียรติบตัรแสดง

ความสามารถดา้นกีฬา น ามายืน่แสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ใหก้บัคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์  
5. หลกัสูตรกำรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ (หลกัสูตร 4 ปี) 

ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษาปีท่ี 6) 
 
 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
 1.  ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และไม่รับผูส้ าเร็จการศึกษา

นอกโรงเรียน  จะตอ้งไม่ตาบอดสี  มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทางดา้นร่างกาย จิตใจ ท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชีพ 

2.  อายไุม่ต ่ากวา่  16  ปี   

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 1.  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์  และสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
จะตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียน  และจะตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียรวม (GPAX) ไม่ต ่ากวา่  2.00 
 2.  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  จะตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ  และมีผลการเรียนเฉล่ียรวม  (GPAX)  ไม่ต ่ากวา่  2.75   
 3.  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ ภาคปกติ และภาคพิเศษ จะตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
และมีผลการเรียนเฉล่ียรวม  (GPAX)  ไม่ต ่ากวา่  2.70   
 4.  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาสาขาวชิาจิตวทิยา กลุ่มจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  จะตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 6 และจะตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียรวม (GPAX) ไม่ต ่ากวา่  2.50 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
 1.  ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จะตอ้งมีผลการเรียน 
เฉล่ียรวม  (GPAX)  ไม่ต ่ากวา่  2.00  และจะตอ้งไม่ตาบอดสี 
 2.  ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ  จะตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียรวม   
(GPAX)  ไม่ต ่ากวา่  2.50  และจะตอ้งไม่ตาบอดสี 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ว 
 1.  ผูป้ระสงคเ์ขา้ศึกษาในคณะการจดัการและการท่องเท่ียว  ทุกหลกัสูตร/กลุ่มวชิา  ตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ  (ไม่รับวฒิุ ปวช.)  และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  2.00 
 2.  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้ศึกษาในคณะการจดัการและการท่องเท่ียว  ทุกหลกัสูตรตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษา  (การปฏิบติังานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพในสถานประกอบการ ระยะเวลา 16 สปัดาห์) หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในชั้นปีท่ี  3  และ/หรือชั้นปีท่ี 4 
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➢ ผู้สมัครตรวจสอบเลขประจ ำตัวประชำชน เลขประจ ำตัวนักเรียน  
รหัสโรงเรียน ให้ถูกต้องก่อนยืนยนักำรสมัคร 

➢ ตรวจสอบรหัสคณะ/สำขำวิชำ ที่พิมพ์ในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
กำรสมัคร 

➢ หลักฐำนประกอบกำรสอบสัมภำษณ์ ให้น ำมำแสดงพร้อมส ำเนำ  
ในวนัสอบสัมภำษณ์ ได้แก่ 

-  ใบสมัครที่พมิพ์ออกจำกเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
  -  วุฒิบัตรกำรศึกษำ (ระเบียนแสดงผลกำรเรียน) 

-   บัตรประจ ำตัวประชำชน ทะเบียนบ้ำน หรือใบต่ำงด้ำว  
หรือน ำหลักฐำนตำมที่ทำงรำชกำรออกให้มำแสดง ว่ ำ 
ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย 

-   หลักฐำนอ่ืน (ถ้ำมี )  สมำคมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย  
จะประกำศให้ทรำบในวนัประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำยทำง Website : http://tcas.cupt.net 

 
 
 
 
 
 

 
 หำกตรวจสอบพบว่ำ ข้อมูลทีแ่จ้งในใบสมคัร 
เป็นเทจ็ จะถือว่ำกำรสมัครนีเ้ป็นโมฆะ 
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หลกัฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยจะพจิารณาคดัเลือกผู้สมัครที่ม ี
ผลคะแนน O-NET ในปีที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่าน้ัน 

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรายวชิาครบตามองค์ประกอบ 
ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาน้ัน ๆ ก าหนด หากมีคะแนนรายวชิาไม่ครบ 

จะถือว่าขาดคุณสมบัตเิข้าศึกษาในคณะ/สาขาวชิาน้ัน 

ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ภายในปีการศึกษา 2560 (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561) 

การสมัครแต่ละคร้ังถือว่าเป็นการสมัครใหม่ 
และถ้าสมัครหลายคร้ัง สมาคม ทปอ. จะพจิารณาอนัดบัการเลือก 

จากใบสมัครที่ท าการสมัครคร้ังล่าสุดที่ช าระเงนิเท่าน้ัน 

ติดต่อเร่ืองการคดัเลือกฯ 
ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย 

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ช้ัน 3 
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 – 2354 – 5150 – 2   โทรสาร 0 – 2354 – 5155 
ข้อมูล Admissions ประจ าปีการศึกษา 2561 

http://tcas.cupt.net 
 

โปรดทราบ 
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