ระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

TCAS รอบที่ 4
ประจาปี การศึกษา 2561
ดาเนินการโดย

สมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย

➢

รหั ส โรงเรี ย นเป็ นไปตามข้ อมู ล ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด
โดยสามารถตรวจสอบได้ จาก http://tcas.cupt.net

➢

ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งจบการศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า
ภายในปี การศึกษา 2560 (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

➢ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี ค ะแนนรายวิช าครบตามองค์ ป ระกอบที่ แ ต่ ล ะคณะ/
สาขาวิ ช านั้ น ๆ ก าหนด หากมี ค ะแนนรายวิ ช าไม่ ค รบจะถื อ ว่ า ขาด
คุณสมบัตเิ ข้ าศึกษาในคณะ/สาขาวิชานั้น
➢

สาหรั บผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่ างประเทศและต้ องการสมัคร TCAS
ร อ บ ที่ 4 ต้ อ ง ส่ ง ใ บ แ ส ด ง ผ ลการศึ กษา (Transcript) ส่ ง ม า ยั ง
สมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย ทางโทรสารหมายเลข
0 – 2354 – 5155 หรื อ E-Mail : tcas@cupt.net

➢ กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่ าผู้สมัครไม่ จบการศึ กษา และไม่ สามารถ
รั บรองการเทียบวุฒิของผู้สมัครได้ ให้ ถือว่ าผู้สมัครรายนั้นไม่ ผ่านการ
สอบสั มภาษณ์
➢

ในการพิมพ์ ใบสมัคร ต้ องกรอกข้ อมู ลให้ ครบถ้ วน พร้ อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้ องก่ อนยืนยันการสมัคร

หากตรวจสอบพบว่ า ข้ อมูลทีแ่ จ้ งในใบสมัคร
เป็ นเท็จ จะถือว่ าการสมัครนีเ้ ป็ นโมฆะ
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ระเบียบการ
คัดเลื อกบุ คคลเข้ าศึ ก ษาในสถาบันอุดมศึ กษา TCAS รอบที่ 4
ประจาปี การศึ กษา 2561
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีร่ ับนักศึกษา
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 23. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14. มหาวิทยาลัยพะเยา
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีร่ ่ วมรับในสั งกัดหน่ วยงานอื่น
32. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
33. วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

34. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
35. สถาบันการพลศึกษา
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกากับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
36. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
37. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
38. มหาวิทยาลัยเกริ ก
39. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
40. มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
41. มหาวิทยาลัยชินวัตร
42. มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
44. มหาวิทยาลัยธนบุรี
45. มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
46. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
47. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก
48. มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์ น
49. มหาวิทยาลัยภาคกลาง

50. มหาวิทยาลัยรังสิ ต
51. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
52. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
53. มหาวิทยาลัยสยาม
54. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
55. มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
56. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
57. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
58. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
59. วิทยาลัยดุสิตธานี
60. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
61. วิทยาลัยนครราชสี มา
62. วิทยาลัยสันตพล
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การรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4
ประจาปี การศึกษา 2561
-----------------------------------------

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 4 มีระบบและวิธีการคัดเลือกโดยสรุ ป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ และองค์ ประกอบ
1.1 วัตถุประสงค์
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง มีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ
1) เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผเู ้ รี ยนที่มีความรู ้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรี ยน
2) ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็ นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 องค์ ประกอบของการรับบุคคลเข้ าศึกษาฯ
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง จะพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า (GPAX) ให้ค่าน้ าหนัก 20%
2) ผลการสอบแบบทดสอบทางศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน (Ordinary National Educational Test : O–NET)
5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ค่าน้ าหนัก 30%
3) ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT : General Aptitude Test) ให้ค่าน้ าหนัก 10 – 50%
4) ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test)
ให้ค่าน้ าหนัก 0 – 40%
5) ผลการสอบสัม ภาษณ์ แ ละตรวจร่ า งกาย มหาวิท ยาลัย /สถาบัน จะทาการสอบสัม ภาษณ์ แ ละตรวจร่ างกาย
เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้ อม และความเหมาะสมเป็ นขั้นสุ ดท้ายก่อนการรับเข้าศึ กษา โดยไม่คิดเป็ นค่าน้ าหนัก
คะแนน
2. วิธีการและขั้นตอนการรับบุคคลเข้ าศึกษาฯ
ขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การทดสอบ
ผู้ประสงค์ จะสมัครเข้ าศึ กษาในสถาบันอุดมศึ กษาจะต้ องทาการสอบแบบทดสอบต่ างๆ ที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน
กาหนดไว้ ให้ ครบถ้ วน ดังนี้
2.1.1 การสอบแบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน (O–NET) จั ด สอบโดยสถาบั น ทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2.1.2 การสอบแบบทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสอบช่วงเดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม
2.2 การสมัครเข้ าศึกษาฯ
สมาคมที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทยกาหนดให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 4
สามารถเลือกสมัครได้ครั้งละไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ผูส้ มัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับบุคคล
เข้าศึ กษาในคณะ/สาขาวิชาที่ ประสงค์จะสมัครเข้าศึ กษาที่ ได้กาหนดไว้ก่อนการสมัคร ดังนั้นหากพบว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่กาหนดไว้ จะถูกตัดสิ ทธิ์ในการเข้าศึกษา
สมาคมที่ประชุมอธิ การบดีแห่ งประเทศไทย จะนาคะแนนสอบรายวิชาที่ได้มารวมคะแนน หลังจากนั้นจะนามา
รวมกับคะแนนที่คานวณจากผลการเรี ยนเฉลี่ยระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (GPAX) เพื่อใช้พิจารณาตัดสิ นผลตามอันดับการเลือกที่
สมัครต่อไป
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผูส้ มัครศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ที่ตอ้ งการจะสมัครเข้าศึกษา
สมัครและสอบ GAT และ PAT
สอบ O – NET
สมัครคัดเลือกเข้ ามหาวิทยาลัย
ประกาศผลการคัดเลือกฯ

ขั้นตอนการดาเนินงานการคิดคานวณ GPAX และการรับรองวุฒิของผู้สมัครทีจ่ บการศึกษาจากต่ างประเทศ

(1) ผูส้ มัครสมัครและชาระเงิน
(2) ผูส้ มัครส่งเอกสารการจบการศึกษาจากต่างประเทศมายังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ทางโทรสาร 0 – 2354 – 5155 และ Email : tcas@cupt.net

(3) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดาเนินการคิดคานวณ GPAX
(4) ผูส้ มัครนาเอกสารการจบการศึกษาจากต่างประเทศพร้อมสาเนาไปสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ยังมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ผา่ นการคัดเลือกฯ

(5) มหาวิทยาลัยดาเนินการรับรองวุฒิการศึกษาของผูส้ มัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
ที่ผา่ นการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่ ายกาย

(6) มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกผูส้ มัครที่ผา่ นการรับรองวุฒิการศึกษาที่จบการศึกษา
จากต่างประเทศ
หมายเหตุ :

กรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ตรวจพบว่ า ผู ้ส มัค รไม่ จ บการศึ ก ษา และไม่ ส ามารถรั บ รองการเที ย บวุ ฒิ ข องผู ้ส มัค รได้
ให้ถือว่าผูส้ มัครรายนั้นไม่ผา่ นการสอบสัมภาษณ์

7

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึ กษา TCAS รอบที่ 4
ประจาปี การศึกษา 2561
กิจกรรม

สถานที่

วัน เดื อน ปี

ประกาศหนังสื อระเบียบการฯ

ทาง Website : http://tcas.cupt.net

1 มิ ถุนายน 2561

รั บสมัคร

ทาง Website : http://tcas.cupt.net

12 – 16 มิ ถุนายน 2561

ชาระเงินค่ าสมัค ร

ชาระผ่านธนาคารหรื อ ณ ที่ทาการไปรษณี ยไ์ ทย

12 – 17 มิ ถุนายน 2561

ผู้ ส มัค รยื ่น ค าร้ อ งขอแก้ ไ ขข้ อ มูล
ทาง Website : http://tcas.cupt.net
ส่ วนตัว
ตรวจสอบคะแนนดิบ ที ่ใ ช้ ใ นการ
ทาง Website : http://tcas.cupt.net
คัด เลือ กและรายชื่ อ นั ก เรี ย นที่ถูก ตัด
สิ ทธิ์ เข้ า TCAS รอบที่ 4
ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ สอบ
สั มภาษณ์ และตรวจร่ างกาย

ทาง Website : http://tcas.cupt.net

สอบสั มภาษณ์ และตรวจร่ างกาย

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ เข้ าศึ กษาใน
แต่ ละสถาบัน

ทาง Website : http://tcas.cupt.net

12 – 19 มิ ถุนายน 2561

21 - 24 มิ ถุนายน 2561

4 กรกฎาคม 2561

10 – 12 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ : 1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่ างกาย
ผ่านทาง website : http://tcas.cupt.net เท่านั้น
2. กาหนดการตรวจร่ างกายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

8

ประกาศ
คณะกรรมการอานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่ อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
TCAS รอบที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561
1. การคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจาปี
การศึกษา 2561 มีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา จานวน 62 แห่ ง ร่ วมรับนักศึกษาจาก
การคัดเลือกผ่ านที่ประชุ มอธิการบดีแห่ งประเทศไทยเพื่อเข้ าศึกษา 3,300 คณะ/สาขาวิชา และ
รับนักศึกษาได้ จานวน 83,753 คน
2. ผู้สมัครจะต้ องไม่ เป็ นผู้ที่ยืนยันสิ ทธิ์เข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
TCAS รอบที่ 1 – 3 ประจาปี การศึกษา 2561
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวนรับ 759 คน
O-NET
รหัสคณะ

ชื่อคณะ/สาขา

รหัสคณะ
รับร่วม

GAT (รหัส 85)

เกณฑ์ขั้นตาแต่
ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%) (ถ้า
มี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

ค่า
น้าหนัก
(%)

วิชา

ค่า
น้าหนัก
(%)

รวม

เกณฑ์ขั้นตา
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

คะแนนรวม

คุณสมบัติพิเศษ จานวนรับ ตาสุด (%)
ปี 2560

2383 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (ศศ.บ.)
2384 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.)

2383
2384

-

20
20

-

75
75

30
30

-

-

30
30

-

-

5
10

2385 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.)

2385

-

20

-

75

30

-

-

30

-

มีความรู้พื้นฐานใน
การใช้คอมพิวเตอร์

5

2386 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
2387 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)

2386
2387

-

20
20

-

75
75

30
30

-

-

30
30

-

2388 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)

2388

-

30

-

80

20

-

-

20

-

2389 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
2390
(ศศ.บ.)
2391 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
2392 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2393
(ศศ.บ.)
2394 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
2395 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ (ศป.บ.)
2396 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
2397 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

2389

-

50

-

-

-

-

-

-

2390

-

50

-

-

-

-

-

2391
2392

-

50
50

-

-

-

-

2393

-

50

-

-

-

2394
2395
2396
2397

-

50
10
50
50

-

76
-

2398 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

2398

-

20

-

2399 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)

2399

-

20

2400 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)

2400

-

20

11
5

-

หากมีผลคะแนน
สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน
-

-

-

-

20

-

-

-

-

12
5

-

-

-

-

-

5

40
-

-

-

40
-

-

-

5
30
25
40

75

30

-

-

30

-

มีแฟ้มประวัติ
ผลงาน (Portfolio)
ทางด้านนาฏศิลป์

10

-

75

30

-

-

30

-

-

75

30

-

-

30

-

ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา
ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย

25
11

30
15
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวนรับ 759 คน
O-NET
รหัสคณะ

ชื่อคณะ/สาขา

รหัสคณะ
รับร่วม

เกณฑ์ขั้นตาแต่
ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

GAT (รหัส 85)
ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%) (ถ้า
มี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

ค่า
น้าหนัก
(%)

วิชา

ค่า
น้าหนัก
(%)

รวม

เกณฑ์ขั้นตา
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

คะแนนรวม

คุณสมบัติพิเศษ จานวนรับ ตาสุด (%)
ปี 2560

2401

-

20

-

75

30

-

-

30

-

ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ของ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (ค.บ. 5ปี)

2402

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

10

2403
2404
2405
2406
2407

-

30
30
30
30
30

-

71
71
71
71
71

20
20
20
20
20

-

-

20
20
20
20
20

-

14
15
20
15
9

2408 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)

2408

-

50

-

-

-

-

-

-

-

2409 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.)
2410 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (นศ.บ.)

2409
2410

-

50
50

-

-

-

-

-

-

-

2411 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.)

2411

-

50

-

-

-

-

-

-

-

2412 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

2412

-

30

-

71

20

-

-

20

-

2413 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

2413

-

50

-

-

-

-

-

-

-

2414 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)

2414

-

30

-

71

20

-

-

20

-

ไม่รับผู้สมัครที่ตา
บอด หูหนวก เป็น
ใบ้
มีความคิด
สร้างสรรค์ และ
ทางด้านศิลปะ
มีผลการเรียน
GPAX ไม่ต่ากว่า
2.50
-

2415 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)

2415

-

10

-

71

10

72

30

40

-

-

5

2416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)

2416

-

10

-

71

10

72

30

40

-

5

2417 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)

2417

-

10

-

71

10

72

30

40

-

สาเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้น ม.6 แผน
วิทย์-คณิต

2401 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

2402
2403
2404
2405
2406
2407

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
(บธ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

15

20
40
10
8
15
34
12

10
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวนรับ 759 คน
O-NET
รหัสคณะ

ชื่อคณะ/สาขา

รหัสคณะ
รับร่วม

GAT (รหัส 85)

เกณฑ์ขั้นตาแต่
ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%) (ถ้า
มี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

ค่า
น้าหนัก
(%)

วิชา

ค่า
น้าหนัก
(%)

รวม

เกณฑ์ขั้นตา
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

2418 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)

2418

-

10

-

71

10

72

30

40

-

2419 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.)

2419

-

10

-

71

10

72

30

40

-

คะแนนรวม

คุณสมบัติพิเศษ จานวนรับ ตาสุด (%)
ปี 2560

มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่
มีโรคตาบอดสี

15
10

2420 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)

2420

-

10

-

71

10

72

30

40

-

มีผลการเรียน
GPAX ไม่ต่ากว่า
2.00

2421 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)

2421

-

20

-

72

30

-

-

30

-

ไม่เป็นโรคตาบอดสี
หรือเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง

10

2422 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)

2422

-

10

-

71

20

72

20

40

-

-

10

2423 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)

2423

-

10

-

71

20

72

20

40

-

-

5

2424

-

10

-

71

10

72

30

40

-

-

5

2425
2426

-

10
10

-

71
71

10
20

72
72

30
20

40
40

-

-

5
10

2427

-

10

-

71

10

72

30

40

-

มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ

15

5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
(วท.บ.)
2425 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.)
2426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
2424

2427 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

15

2428 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

2428

-

10

-

71

10

72

30

40

-

สาเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้น ม.6 แผน
วิทย์-คณิต

2429 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)

2429

-

10

-

71

10

72

30

40

-

-

5

2430 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

2430

-

10

-

71

10

72

30

40

-

สาเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้น ม.6 แผน
วิทย์-คณิต

5
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวนรับ 759 คน
O-NET
รหัสคณะ

ชื่อคณะ/สาขา

2431 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
2432

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
(วศ.บ.)

2433 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)

รหัสคณะ
รับร่วม

เกณฑ์ขั้นตาแต่
ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

GAT (รหัส 85)
ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%) (ถ้า
มี)

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

ค่า
น้าหนัก
(%)

วิชา

ค่า
น้าหนัก
(%)

รวม

เกณฑ์ขั้นตา
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

ปี 2560

2431

-

50

-

-

-

-

-

-

-

เป็นผู้มีทัศนคตีที่ดี
จัดเตรียมผลงาน
ด้านศิลปะ

2432

-

15

-

72

15

73

20

35

-

-

15

-

มีผลการเรียน
GPAX ไม่ต่ากว่า
2.00 วุฒิม.6วิทย์คณิต

10

2433

-

15

-

72

15

73

20

35

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2434
(อส.บ.)

2434

-

10

-

71

10

72

30

40

-

2435 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)

2435

-

10

-

71

10

72

30

40

-

2436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)

2436

-

20

-

72

30

-

-

30

-

2437 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)

คะแนนรวม

คุณสมบัติพิเศษ จานวนรับ ตาสุด (%)

2437

-

20

-

72

30

-

-

30

-

2438 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)

2438

-

50

-

-

-

-

-

-

-

2439 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)

2439

-

20

-

75

30

-

-

30

-

2440 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

2440

-

20

-

75

30

-

-

30

-

2441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 5 ปี)

2441

-

10

-

75

20

72

20

40

-

ไม่เป็นโรคตาบอดสี
ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง
ไม่เสพสารเสพติด
ไม่สูบบุหรี่
ภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างดี
สาเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้น ม.6 แผน
วิทย์-คณิต
ไม่เป็นผู้ที่มีจิตไม่
ปกติ ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง
ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา
ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย
-

5

5
10
5

5

10
20
10
10
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29. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวนรับ 759 คน
O-NET
รหัสคณะ

ชื่อคณะ/สาขา

2442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)

รหัสคณะ
รับร่วม

2442

เกณฑ์ขั้นตาแต่
ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

-

GAT (รหัส 85)
ค่า
น้าหนัก
(%)

10

เกณฑ์
ขั้นตา
(%) (ถ้า
มี)

-

PAT (รหัส 71-82)
วิชา

75

ค่า
น้าหนัก
(%)

20

วิชา

72

ค่า
น้าหนัก
(%)

20

รวม

40

เกณฑ์ขั้นตา
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)

-

คะแนนรวม

คุณสมบัติพิเศษ จานวนรับ ตาสุด (%)
ปี 2560

ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา
ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย
-

3

2443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
10
75
20
71
20 40
10
2443
หมายเหตุ 1. GPAX ให้ค่าน้าหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา
2. O-NET ให้ค่าน้าหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกาหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้าหนักวิชาละ 6%
3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่าสุด (%) เนื่องจากเป็นคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะ/สาขาวิชาไปจากเดิม หรือไม่มีผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา

223

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัตทิ ั่วไป
1.1 เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
1.2 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายหลัก สู ต รการศึ กษาขั้น พื้นฐาน พุท ธศัก ราช 2544 หรื อ หลักสู ตร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรื อประกาศนี ยบัตรอื่ นที่ กระทรวงศึ กษาธิ การเที ยบเท่า สาหรั บผูส้ มัครที่ จบ
หลักสู ตรการศึกษานอกโรงเรี ยนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการดาเนิ นงานการศึ กษานอก
โรงเรี ยนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 ภายในปี การศึกษา 2560 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
1.3 เป็ นผูท้ ี่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสาคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษา ทั้งทางด้านร่ างกาย
และจิตใจ
1.4 เป็ นผู ้ที่ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ยและรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลัย ได้ว่า จะตั้ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย นเต็ ม ความสามารถ
และจะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อที่จะมีต่อไปโดยเคร่ งครัดทุกประการ
1.5 ต้ องไม่ เป็ นผู้ทกี่ ำลังศึกษำเกินกว่ ำชั้นปี ที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
ร่ วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสี ยก่อน
1.6 จะต้อ งไม่ เ ป็ นผู ้ที่ ถู ก ลงโทษเนื่ อ งจากการกระท าผิ ด หรื อ ร่ ว มกระท าทุ จ ริ ต ในการสอบฯ เพื่ อ สมัค รเข้า ศึ ก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
หำกปรำกฏในภำยหลั ง ว่ ำ ผู้ ส มั ค รขำดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตำมข้ อ 1.1 ถึ ง 1.6 ข้ อใดข้ อหนึ่ ง และหรื อขำดคุ ณ สมบั ติ
เฉพำะตำมข้ อ 2 และหำกตรวจสอบพบว่ ำเอกสำรที่ใช้ ในกำรสมัครคัดเลื อกเป็ นเอกสำรเท็จ จะถู กตัดสิ ทธิ์ ในกำรคัดเลื อกครั้ งนี้
และแม้ ว่ำจะได้ รับกำรส่ งชื่ อเข้ ำรับกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำใดแล้ วก็ตำม จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็ นนิสิตนักศึกษำทันที

2. คุณสมบัตเิ ฉพำะ
นอกจากคุณสมบัติทวั่ ไปทั้ง 6 ประการดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมา
อีกดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้ทสี่ มัครเข้ ำศึกษำคณะ/ประเภทวิชำแพทยศำสตร์
1. ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของรั ฐ ได้ ห ลัง จากจบการศึ ก ษาแล้ ว
โดยต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ ายเดี ยว หรื อสัญญาปลายเปิ ดกับรัฐบาล ตามระเบี ยบและเงื่ อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
(ยกเว้นผูเ้ ข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
2. ผูส้ มัครเข้าศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการ
อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรค
อารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุ นแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders)
โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรื อ Borderline Personality Disorders รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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2.2 เป็ นโรคติ ด ต่ อ ในระยะติ ด ต่ อ อัน ตราย ที่ อ าจเกิ ด อัน ตรายต่ อ ตนเอง ต่ อ ผูป้ ่ วย หรื อ ส่ ง ผลให้เ กิ ด ความพิ ก าร
อย่างถาวร อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3 เป็ นโรคไม่ติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
2.4 มีความพิการทางร่ างกายอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.5.1 ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรื อ 20/40
2.6 มีความผิดปกติในการได้ยนิ ทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยนิ เฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และ
ความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท
การได้ยนิ (sensorineural hearing loss)
2.7 โรคหรื อความพิการอื่น ๆ ซึ่ งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผูต้ รวจร่ างกายเห็นว่าเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชี พเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดี/ผูอ้ านวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้

คุณสมบัติเฉพำะทำงกำรศึกษำของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชำแพทยศำสตร์
ต้ องศึกษำรำยวิชำในหลักสู ตรมัธยมศึกษำตอนปลำย ครบตำมเกณฑ์ ทกี่ ำหนดมีรำยละเอียดดังนี้
1. หลักสู ตรการศึกษาในโรงเรี ยนที่ ใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรื อหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หลัก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ยน ให้ ศึ ก ษารายวิ ช าต่ า งๆ เที ย บเท่ า เกณฑ์ ห ลัก สู ต รการศึ ก ษาในโรงเรี ยน
สาหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบตั ิการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรี ยน

คุณสมบัติเฉพำะทำงกำรศึกษำของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชำวิศวกรรมศำสตร์
ต้ องศึกษำรำยวิชำในหลักสู ตรมัธยมศึกษำตอนปลำย ครบตำมเกณฑ์ ทกี่ ำหนดมีรำยละเอียดดังนี้
1. หลักสู ตรการศึกษาในโรงเรี ยนที่ ใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรื อหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หลักสู ตรการศึ กษานอกโรงเรี ยน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เที ยบเท่ าเกณฑ์หลักสู ตรการศึ กษาในโรงเรี ยนสาหรั บหมวด
วิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบตั ิการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรี ยน
3. สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องสาเร็ จการศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม
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คุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้ทสี่ มัครเข้ ำศึกษำคณะ/ประเภทวิชำทันตแพทยศำสตร์
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว (ยกเว้นผูเ้ ข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
2. ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ ายเดียว หรื อสัญญาปลายเปิ ด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม
2543 คือ เป็ นสัญญาที่กาหนดหน้าที่ของผูร้ ับทุนที่จะต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยต้องทางานเมื่อ
สาเร็ จ การศึ ก ษาแล้ว เป็ นเวลาไม่ น้อ ยกว่า 3 ปี ติ ด ต่ อ กัน ตามระเบี ย บและเงื่ อ นไขของรั ฐ บาลกับ มหาวิท ยาลัย แต่ ไ ม่ ผูก พัน ให้
ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการ หรื อพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
3. ผู ้ที่ ผ่ า นการสอบข้อ เขี ย นจะต้ อ งผ่ า นการสอบสั ม ภาษณ์ และจะต้ อ งมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ และปราศจากโรค
อำกำรของโรคหรื อควำมพิกำรทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม ดังนี้
3.1 มีความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน
3.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุ นแรง (severeineurosis) หรื อโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรื อ borderline personality รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษา
และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3.3 โรคติ ด ต่ อ ในระยะติ ด ต่ อ อัน ตราย หรื อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความพิ ก ารอย่า งถาวร อัน เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา
และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น โรคเรื้ อน โรคเท้าช้าง
3.4 โรคไม่ติดต่อ หรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา หรื อการประกอบอาชีพทันตกรรม
• โรคลมชักที่ยงั ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง
จากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ถือเป็ นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
• โรคหัวใจระดับรุ นแรง จนเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนและการประกอบวิชาชีพ โรคภาวะความดันเลือด
รุ นแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
• ภาวะไตวายเรื้ อรัง
• โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3.5 ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง
3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
• สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นสายตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
• สายตาข้างที่ดีต่ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
• ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็ นสามมิติ
3.7 หู ห นวก หรื อ หู ตึ ง (threshold ของการได้ยิ น สู ง กว่า 40 dB) จากความผิ ด ปกติ ท างประสาทและการได้ยิน
(sensor neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ ึน
3.8 โรค หรื อความพิการอื่นๆ ซึ่ งมิได้ระบุไว้ ที่ คณะกรรมการแพทย์ผูต้ รวจร่ างกายเห็นว่าเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิม่ เติมได้
หมำยเหตุ
1. ผูเ้ ข้าศึกษาให้ขอ้ มูลเท็จ หรื อจงใจปกปิ ดข้อมูล หรื อแม้แต่ปรากฏเป็ นความเท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิ ทธิ์การศึกษา
2. การพิจารณาตัดสิ ทธิ์ผเู ้ ข้าศึกษาด้วยเหตุผลคุณสมบัติเฉพาะ ต้องทาในรู ปแบบกรรมการซึ่งมีไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
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คุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้ทสี่ มัครเข้ ำศึกษำคณะ/ประเภทวิชำเภสั ชศำสตร์
1. ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ กาลังศึ กษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ หรื อประเภทวิชาเตรี ยมเภสัชศาสตร์ ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ ง
(ยกเว้นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
2. ผูท้ ี่ ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่ างกาย จะต้องได้รับการทดสอบความพร้อมในการศึกษาและ
ความพร้อมในการประกอบอาชี พ ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่ างกาย เช่น ความสามารถในการแยกแยะสี และผ่านการทดสอบ
ดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา (ข้ อแนะนำ ควรตรวจตำบอดสีก่อนสมัครฯ)
3. ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าศึกษาหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์
การสอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546

คุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้ทสี่ มัครเข้ ำศึกษำคณะ/ประเภทวิชำพยำบำลศำสตร์
เพื่ อประโยชน์ ในการศึ กษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ งมี การเรี ยนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ที่ ต ้องฝึ กให้การพยาบาล
ผูร้ ับบริ การ ผูส้ มัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อมีความพิการอัน
เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. มีความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. มี ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้น รุ น แรง ได้แ ก่ โรคจิ ต (psychosis) โรคประสาทรุ น แรง (severeineurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ กภา
ไแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรื อ borderline personality รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่ จะมีผลต่อผูร้ ับบริ การหรื อส่ งผลให้เกิ ดความพิการอย่างถาวร อันเป็ นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
4. โรคไม่ติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
• โรคลมชัก ที่ ย ัง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ (โรคลมชัก ที่ ไ ม่ มี อ าการชัก มาแล้ว อย่ า งน้ อ ย 3 ปี โดยมี การรั บ รอง
จากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ถือเป็ นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
• โรคหัวใจระดับรุ นแรง จนเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
• โรคความดันเลือดสูงรุ นแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
• ภาวะไตวายเรื้ อรัง
• โรคติดสารเสพติดให้โทษ
5. ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง
6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
• สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
• สายตาข้างดี ต่ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
• สามารถมองเห็นภาพเป็ นสามมิติ
7. หู หนวกหรื อหู ตึ ง (threshold ของการได้ ยิ น สู งกว่ า 40 dB) จากความผิ ด ปกติ ท างประสาทและการได้ ยิ น
(sensorneural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ ึน
8. โรคหรื อความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ งมิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ที่ ค ณะกรรมการผู ้ต รวจร่ างกายเห็ น ว่ า เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผูอ้ านวยการวิทยาลัย/อธิการบดี อาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติม
ได้
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หมำยเหตุ
• ผูเ้ ข้าศึ กษาที่ ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรื อจงใจปกปิ ดข้อมูล หรื อแม้ปรากฏเป็ นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิ ทธิ์
การศึกษา
• การพิจารณาตัดสิ ทธิ์ ผูเ้ ข้าศึ กษาด้วยเหตุผลทางคุ ณสมบัติเฉพาะต้องกระทาโดยกรรมการในรู ปองค์คณะที่ มีจานวน
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ผา่ นการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์และได้รับการตรวจร่ างกาย ดังต่อไปนี้
1. ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
2. ตรวจระดับการได้ยนิ
3. ตรวจตาบอดสี
4. ถ่ายภาพรังสี ทรวงอก หรื อแสดงผลภาพถ่ายรังสี ทรวงอกที่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

คุ ณ สมบัต ิเ ฉพำะทำงกำรศึ ก ษำของผู้ ส มัค รคณะ/ประเภทวิช ำพยำบำลศำสตร์ สั ต วแพทยศำสตร์
สำธำรณสุ ขศำสตร์ สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำลัยเทคนิคกำรสั ตวแพทย์ และอุตสำหกรรมเกษตร
ต้ องศึกษำรำยวิชำในหลักสู ตรมัธยมศึกษำตอนปลำย ครบตำมเกณฑ์ ทกี่ ำหนดมีรำยละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรี ยนที่ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรื อหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 22
หน่ว ยกิต กลุ ่ม สาระการเรี ย นรู ้ค ณิ ต ศาสตร์ ต้อ งเรี ย นรายวิช าพื้ น ฐานและรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม รวมกัน ไม่ น้อ ยกว่า 12 หน่ ว ยกิ ต
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หลักสู ตรการศึกษานอกโรงเรี ยน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสู ตรการศึกษาในโรงเรี ยน สาหรับหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ ให้แสดงหลัก ฐานว่า ได้ศึกษาภาคปฏิ บัติก ารเที ยบเท่ าหลัก สู ต รการศึ กษาในโรงเรี ยน (ยกเว้ นคณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสต์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยมหิดล และคณะสำธำรณสุ ขศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้ ผู้สมัคร
ต้ องมีคุณสมบัตติ ำมข้ อ 1 เท่ ำนั้น)

คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ผู้ ส มั ค รเข้ ำ ศึ ก ษำคณะ/ประเภทวิ ช ำสั ต วแพทยศำสตร์ สำธำรณสุ ข ศำสตร์
สหเวชศำสตร์ เทคนิคกำรแพทย์ และวิทยำลัยเทคนิคกำรสั ตวแพทย์
ผู ้ที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กมี สิ ท ธิ์ เข้า สอบสั ม ภาษณ์ แ ละตรวจร่ า งกาย จะต้อ งได้รั บ การทดสอบความพร้ อ มในการศึ ก ษา
และความพร้อมในการประกอบอาชีพในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่ างกาย และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา

นอกจากนี้ ยังมี คุ ณสมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ผู้ที่ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาในบางคณะ/ประเภทวิช าของมหาวิ ท ยาลั ย
และสถาบันต่ างๆ ทีไ่ ด้ กาหนดเพิม่ เติม ดังต่ อไปนี้ คือ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1. เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
2. เป็ นผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาอยู่ช้ ันมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 หรื อเป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 ทุกแผนการเรี ยน โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3. เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.85
ขึ้นไป
4. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี มีความขยันหมัน่ เพียร และมีวนิ ยั
5. ผูส้ มัครจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังนี้
5.1 ไม่ เ คยต้อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาล เว้น แต่ ก รณี โ ทษนั้ นเกิ ด จากความผิ ด อัน ได้ก ระท าโดยประมาท
หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ
5.2 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหาย
5.3 ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
5.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินยั

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
คณะครุ ศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา (ศศ.บ.)
1. มีความรู ้พ้นื ฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
2. มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละใจรั ก งานด้า นเทคโนโลยีแ ละการสื่ อ สาร เช่ น การถ่ า ยภาพ การผลิ ต สื่ อ การท าวิดี ทัศน์
เป็ นต้น

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) หากมีผลคะแนนสอบวัดระดับความรู ้ภาษาจี น (HSK) จากสถาบัน HANBAN จะได้รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
สาขาวิชานาฏยศิลป์ ศึกษา (ค.บ. 5 ปี )
1. มี เจตคดี ที่ดีต่อการประกอบวิชาชี พครู มี บุคลิ กและจิ ตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชี พครู โดยมี สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรื ออาการของโรค อันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู
2. มี แฟ้ มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านนาฏศิ ลป์ มี ผลงานการแสดง การประกวดทางนาฏศิ ลป์ ในระดับสถาบัน
ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ
3. เข้ารับการทดสอบความรู ้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
3.1 ความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะนาฏศิลป์
3.2 สอบสัมภาษณ์
4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุ ศาสตร์ และ/หลักสูตรกาหนด
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี )
1. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุ ศาสตร์ และ/หรื อหลักสูตรกาหนด
2. หากมี ผ ลคะแนนการสอบวัด ระดับ ภาษาอัง กฤษจากสถาบัน ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ทั้ง ในและต่ า งประเทศ จะได้รั บ
การพิจารณาเป็ นพิเศษ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็ นต้น
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี )
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อข้อกาหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี )
3. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนเต็มความสามารถ และจะปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อที่จะมีต่อไปโดยเคร่ งครัดทุกประการ

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) ไม่รับผูส้ มัครที่ตาบอด หูหนวก เป็ นใบ้
สาขาวิชาภาพยนตร์ และดิจทิ ลั มีเดีย (นศ.บ.) มีความคิดสร้างสรรค์ และทางด้านศิลปะ
สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว (ศศ.บ.) มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50 มีความสามารถสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศได้ดี มีความสามารถอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) สาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ไม่เป็ นผูท้ ี่มีโรคตาบอดสี
สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ ไม่เป็ นโรคตาบอดสี ไม่เจ็บป่ วย
หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) เป็ นผูม้ ี ความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิ ตใจไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม (วท.บ.) สาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) สาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจทิ ลั มีเดีย (วท.บ.)
1. เป็ นผูม้ ีทศั นคตีที่ดี มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการศึกษาด้านแอนิเมชัน่ และดิจิทลั มีเดีย
2. จัดเตรี ยมผลงานด้านศิลปะ (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าเครื่ องกลการผลิต (วศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต
2. ผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่ องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่า
3. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ ไม่เป็ น
โรคตาบอดสี ไม่เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
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สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ (ส.บ.)
1. เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย และจิตใจ
2. ไม่เสพสารเสพติด ไม่สูบบุหรี่
3. ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
4. เป็ นผูท้ ีมีทศั นคติที่ดีเหมาะกับวิชาชีพสาธารณสุข
สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย (พท.บ.)
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาหรื อสาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต
2. มี สุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิ ตใจ ไม่เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อมี ความผิดปกติ ที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและ/หรื อการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีจิตไม่ปกติ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความ
พิการ และความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา (ค.บ. 5 ปี ) ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุ ศาสตร์ และ/
หรื อหลักสูตรกาหนด
สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี ) ผ่านกระบวนการคัดเลื อ กนักศึ กษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุ ศาสตร์ และ/หรื อ
หลักสูตรกาหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผูส้ มัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติตามหลักสูตรดังนี้
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกี ฬาและสุ ขภาพ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คานวณ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์ -คณิ ต หรื อ
ศิลป์ -คานวณ หรื อศิลป์ -ภาษา หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์ -คณิ ต หรื อศิลป์ คานวณ หรื อกรณี วฒ
ุ ิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่าต้องมีหลักฐาน ประสบการณ์ดา้ นคหกรรมศาสตร์
4. สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้อ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต
5. สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สารสนเทศ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์ -คณิ ต หรื อ
อังกฤษ-คณิ ต หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
แผนวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คานวณ หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผูส้ มัครสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องเรี ยนแผนการ
เรี ยนสายวิทย์ – คณิ ตเท่านั้น
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กำรรับสมัคร
1. ให้ผสู ้ มัคร สมัครผ่านทาง Website : http://tcas.cupt.net เท่านั้น
2. หลักฐานการสมัครต่าง ๆ ให้นาไปยืน่ ในวันสอบสัมภาษณ์
3. ถ้ ำผู้สมัครต้ องกำรเปลีย่ นอันดับกำรเลือกใหม่ จะต้ องทำกำรสมัครใหม่ ตำมขั้นตอนและชำระเงินค่ ำสมัครใหม่ ท้งั หมด
โดยข้ อมู ลกำรสมัครก่ อนหน้ ำนั้นจะถู กยกเลิก (ขอให้ ผู้สมัครศึ กษำขั้นตอนกำรสมัครให้ เข้ ำใจ ซึ่ งสมำคมที่ประชุ มอธิ กำรบดี
แห่ งประเทศไทยได้ ระบุรำยละเอียดไว้ ในขั้นตอนกำรสมัครแล้ ว)

อัตรำค่ ำเอกสำรและค่ ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
1. ค่าธรรมเนียมการเลือก อันดับการเลือก อันดับแรก 150 บาท อันดับถัดไป อันดับละ 50 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน แยกเป็ น
3.1 ค่าธรรมเนียมการชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 15 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมการชาระเงินค่าสมัคร ณ ที่ทาการไปรษณี ยไ์ ทย 15 บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมการชาระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 10 บาท
3. ค่าธรรมเนียมในการออกหลักฐานผ่านการคัดเลือก ฉบับละ 20 บาท
4. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่ างกาย ให้เป็ นไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน กาหนด
หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ

กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะกรรมการอ านวยการคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา จะแจ้ง ผลการคัด เลื อ กและก าหนดการ
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่ างกายให้ผสู ้ มัครทุกคนทราบทาง Website : http://tcas.cupt.net ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

กำรตรวจร่ ำงกำยและเอกซเรย์
การตรวจร่ างกายและเอกซเรย์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ สอบได้
ตามสถานที่ที่จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ทาง Website : http://tcas.cupt.net
หมำยเหตุ
กำหนดกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ โปรดติดตำมจำกประกำศของมหำวิทยำลัย
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กำรสอบสั มภำษณ์
การสอบสัมภาษณ์ จะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่สอบได้ตามสถานที่
ที่จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ทาง Website : tcas.cupt.net และผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้อง
นาหลักฐานต้นฉบับและสาเนาที่ผสู ้ มัครรับรองถูกต้องไปแสดงหรื อมอบให้แก่กรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่กรอกข้อความชัดเจนและติดรู ปเรี ยบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิบตั รการศึกษา
4.1 ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนา
• ระเบียนแสดงผลการเรี ยนตามหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรี ยน
เฉลี่ย (GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายลงนามรับรองและประทับตรา
โรงเรี ยนด้วย
• หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
4.2 ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนนานาชาติ ต้องนา
• เอกสารแสดงระยะเวลาที่ โรงเรี ยนได้รับการรั บรองมาตรฐานการศึ กษา ยกเว้ น หลักสู ตรสากลของ
ประเทศอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์การเทียบความรู ้วฒ
ุ ิของประเทศอังกฤษ
และหลักสู ตร IB (International Baccalaureate) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การเทียบความรู ้
วุฒิประกาศนียบัตร IB (International Baccalaureate)
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การเทียบความรู ้วฒ
ุ ิจากโรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร และ Transcript
5. ผูผ้ า่ นการคัดเลือกทุกคนต้องนาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อใบต่างด้าว หรื อหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้
มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทย พร้อมนาหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ดว้ ย
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) สมาคมที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่ างกาย ทาง Website : http://tcas.cupt.net
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กำรประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ำศึกษำ
คณะกรรมการอ านวยการคัด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะประกาศรายชื่ อ ผู ้มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษา
ในคณะหรื อประเภทวิชาของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ทาง Website : http://tcas.cupt.net
ให้ ผู ้มี สิ ท ธิ์ เข้า ศึ ก ษาน าหลัก ฐานและใบส าคัญ ต่ า งๆ ตามความต้อ งการของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน ที่ ต นเอง
ผ่านการคัดเลือกได้ไ ปรายงานตัว พร้อมชาระค่า ธรรมเนี ย มและลงทะเบีย นเป็ นนิ สิ ต นัก ศึก ษาตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัย /
สถาบันนั้นๆ ต่อไป (รายละเอี ยดของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดู ได้จาก Website : http://tcas.cupt.net หรื อหนังสื อ ระเบียบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561 โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย )

ผู้ใดจงใจให้ ข้อมูลเท็จจะถือว่ ำกระทำกำรทุจริต จะถูกตัดสิ ทธิ์ในกำรสมัครและถูกดำเนินกำร ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ตัดสิ ทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) เป็ นเวลา 3 ปี
อาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
กรณี เป็ นนิสิตนักศึกษาอยูแ่ ล้ว จะถูกลงโทษทางวินยั สถานหนักถึงขั้นพ้นสภาพการเป็ นนิสิตนักศึกษา
กรณี เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐ จะแจ้งให้ตน้ สังกัดดาเนินการทางวินยั ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
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ขั้นตอนกำรสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ TCAS รอบที่ 4
การสมัครคัดเลื อกบุคคลเข้าศึ กษาในสถาบันอุดมศึ กษาในระบบกลางผูส้ มัครต้องจบการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
หรื อเทียบเท่า และได้ทาการสอบ O-NET GAT และ/หรื อ PAT แล้ว

ขั้นตอนกำรสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ ได้จาก Website : http://tcas.cupt.net
2. เข้า สู่ ร ะบบ http://tcas.cupt.net เพื่ อ ท าการสมัค ร โดยกรอกข้อ มู ล เลขประจาตัวประชาชนในการค้น หาข้อมูล
และผูส้ มัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของผูส้ มัคร แล้วเลือกคณะที่ประสงค์จะสมัคร TCAS รอบที่ 4
3. เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึ งบันทึ กการสมัคร ( เมื่อบันทึ กการสมัครแล้วจะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ) โดยระบบจะทาการคานวณเงินค่าสมัครให้
4. พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผูส้ มัคร เพื่อนาไปชาระเงินที่ธนาคาร เคาเตอร์เซอร์วสิ หรื อ ณ ที่ทาการไปรษณี ยไ์ ทย
5. ตรวจสอบสถานภาพการชาระเงินทาง http://tcas.cupt.net หลังจากชาระเงินแล้ว 1 – 2 วัน
6. การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระเงินแล้วเท่านั้น ในกรณี ที่ตอ้ งการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของผูส้ มัคร ได้แก่ ชื่อ – สกุล
เลขประจาตัวประชาชน เลขประจาตัว นัก เรี ยน ฯลฯ ( ไม่ ร วมถึ ง อันดับการเลื อกคณะ ) ให้ผูส้ มัครส่ งคาร้ องขอแก้ไขข้อมูล
พร้อมสาเนาหลักฐานทาง Email: tcas@cupt.net, admissions@cupt.net ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 12-19 มิถุนายน 2561 โดยไม่สามารถแก้ไข
กำรเลือกคณะได้
7. สำหรั บผู้สมัครที่จบกำรศึ กษำจำกต่ ำงประเทศต้ องส่ งใบแสดงผลกำรศึ กษำ (Transcript) ส่ งมำยังสมำคมที่ประชุ ม
อธิกำรบดีแห่ งประเทศไทย ทำงโทรสำร 0 – 2345 – 5155 หรื อ E-Mail : tcas@cupt.net
8. หำกผู้ ส มัค รต้ อ งกำรเปลี่ย นแปลงกำรเลื อกคณะ จะต้ อ งทำกำรสมัค รใหม่ และช ำระเงินใหม่ ท้ังหมด โดยข้ อ มู ล
กำรสมั ค รก่ อ นหน้ ำ นั้ น จะถู ก ยกเลิ ก และต้ อ งท ำกำรสมั ค รใหม่ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น ภำยในวั น ที่ 16 มิ ถุ น ำยน 2561 และช ำระเงิ น
ภำยในวันที่ 17 มิถุนำยน 2561 โดยสมำคมทีป่ ระชุมอธิกำรบดีแห่ งประเทศไทยจะยึดข้ อมูลกำรสมัครครั้งหลังสุ ดที่มกี ำรชำระเงิน
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นข้ อมูล ในกำรประมวลผล

ค่ ำสมัครและกำรชำระเงิน
1. ค่าสมัครคัดเลือกฯ ในระบบกลาง เป็ นดังนี้
1.1 เลือก 1 อันดับ
150 บาท
1.2 เลือกอันดับต่อไป อันดับละ
50 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียม
1.3.1 ถ้าชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หรื อ ณ ที่ทาการไปรษณี ยไ์ ทย ต้องเสี ยค่าธรรมเนียม 15 บาท
1.3.2 ถ้าชาระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ต้องเสี ยค่าธรรมเนียม 10 บาท
2. เมื่อผูส้ มัครทาการชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส หรื อ ณ ที่ ทาการไปรษณี ยไ์ ทย เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเงิน
จะระบุชื่อธนาคาร สาขาของเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส หรื อสาขาไปรษณี ยไ์ ทย พร้อมกับลงลายมือชื่อผูร้ ับเงิน และวันที่รับเงินในส่ วน
ของใบสมัครและใบแจ้งการชาระเงิน
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับชาระเงิ นไม่สามารถยิงบาร์ โค๊ตในใบสมัครของผูส้ มัครได้ เจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บชาระเงิ นจะคีย ์
Ref. No. 1 (เลขประจาตัวประชาชน) และ Ref. No. 2 (เลขที่ ใ บสมัคร) ของผูส้ มัครในการรั บชาระเงิ น ผูส้ มัค รจะต้องทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ Ref. No.1 (เลขประจาตัวประชาชน) และ Ref. No. 2 (เลขที่ใบสมัคร) เพื่อความถูกต้องในการชาระเงิน
4. เจ้าหน้าที่ จะเก็บส่ วนของใบแจ้งการชาระเงิ นไว้ และมอบส่ วนของใบสมัครให้ผูส้ มัครเพื่อนามาติ ดรู ปถ่ายและ
เก็บเป็ นหลักฐานไว้ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
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เลขที่สมัคร

1000001

ตัวอย่าง
12 มิถุนายน 2561

ชำระเงินภายในวันที่ 12-17 มิ.ย. 2561

วันที่สมัคร
เวลาที่สมัคร 14:52:28

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4

ติดรูปถ่าย
เพื่อใช้เก็บเป็นหลักฐาน
ในการสัมภาษณ์
(กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2561 และได้ทำการสอบ O-NET ตรงตามปีที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

นาย ตัวอย่าง ทดสอบ
341012344109
ชื่อ .......................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ........................................................
1010242001 ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ฤทธิยะวรรณาลัย
รหัสโรงเรียน .........................
0070014790 สำเร็จการศึกษาหลักสูตร .......................
สามัญฯ
2560
เลขประจำตัวนักเรียน ........................
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา .....................................
เลขที่ 328 ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ .........................................................................................................................................................................................
02-3543728
เบอร์โทรศัพท์ (1) .........................................
เบอร์โทรศัพท์ (2) .........................................
๑.คัดเลือก ๖๑ [๒๔/๐๕/๖๑ ๑๔:๕๒:๒๘]
ประวัติการสอบและเกรดเฉลี่ยสะสม เลขที่นั่งสอบ O-NET ( 60 ) ..........................
00101247
เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/60 ) ...................... เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (2/60 ) ......................
3.17
GPAX .................
00101011 เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (2/61 ) ......................
00109410
เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/61 ) ......................
*หมายเหตุ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ในการประมวลผลการคัดเลือกฯ หากพบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้ง สมาคม ทปอ.เพื่อแก้ไข ภายในวันที่ 12-16 มิ.ย 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว

คณะที่ประสงค์เลือก (Admissions)
อันดับที่ 1 รหัสคณะ 0001 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2 รหัสคณะ 0002 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 3 รหัสคณะ 0003 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 4 รหัสคณะ 0004 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ชำระเงินภายในวันที่ 12-17 มิ.ย. 2561
สาขา ...........................................

ค่าสมัครที่ต้องชำระ
300.00
(สามร้อยบาทถ้วน)

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่/เดือน/ปี ......../........./.........
ธนาคารธนชาต
ลายมือชื่อผู้สมัคร ................................
ไปรษณีย์ไทย
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน .................................
*หมายเหตุ ค่าสมัครนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน
- การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากไม่ชำระเงินตามกำหนดถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
- การชำระเงิน ให้ชำระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์ตามรายชื่อที่ปรากฏในใบสมัครเท่านั้น และสมาคม ทปอ.จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
- โปรดตรวจสอบรายละเอียด เลขประจำตัวประชาชน (Ref. no. 1) และเลขที่สมัคร (Ref. no. 2) จากหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง
- ผู้สมัครจะสามารถตรวจสอบผลการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 1-2 วันทำการ
- การสมัครแต่ละครั้งถือว่าเป็นการสมัครใหม่ ถ้าสมัครหลายครั้ง สมาคม ทปอ.จะพิจารณาอันดับการเลือกจากใบสมัครที่ทำการสมัครครั้งล่าสุดที่ชำระเงินเท่านั้น

บาท

ef2d017b4b63503c1d3f067d48c7a6c6
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155 , 0-2354-5156
Website : http://a.cupt.net

สำหรับผู้สมัคร

กรุณาตัดตามรอยประ / Please cut along the dotted line.

สำหรับตัวแทนรับชำระเงิน

ใบแจ้งการชำระเงิน

( โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน )

ชำระเงินภายในวันที่ 12-17 มิ.ย. 2561

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สาขา ........................................

เพื่อเข้าบัญชีคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ธ.กรุงเทพ (Br.No.123) SERVICE CODE: AUPT (15/15 บาท)
ธ.กรุงไทย COMP CODE: 8654 (15/15 บาท)
ธ.กรุงศรีอยุธยา COMP CODE: 53283 (15/15 บาท)
ธ.กสิกรไทย COMP CODE: 35184 (15/15 บาท)
ธ.ทหารไทย COMP CODE: 0006 (15/15 บาท)
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย COMP CODE : CUAS (15/15 บาท)
ธ.ไทยพาณิชย์ ACCT NO. 045-3-04378-8 Bill Payment (15/15 บาท)
ธ.ธนชาต COMP CODE: D100 /Service Code 4130 (15/15 บาท)
ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ Pay at Post 750 (15 บาท)
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (10 บาท)
๒.คัดเลือก ๖๑ [๒๔/๐๕/๖๑ ๑๔:๕๒:๒๘] รหัสคณะที่เลือก 0001 , 0002 , 0003 , 0004

วันที่ ........../........../..........

Name: นาย ตัวอย่าง ทดสอบ
Customer no. / Ref. no. 1: 341012344109
(เลขประจำตัวประชาชน)
Reference no. / Ref. no. 2: 1000001
(เลขที่สมัคร)

ค่าสมัครที่ต้องชำระ

300.00

(สามร้อยบาทถ้วน)

รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น
*หมายเหตุ ค่าสมัครนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน
โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน แก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ชำระเงิน

ผู้นำฝาก/โทร. ...................................................................
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน...................................................

บาท

|099300008684800 341012344109 1000001 30000
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กำรคิดคะแนน
การคัดเลื อกบุ คคลเข้ าศึ กษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษาในระบบกลาง (Admissions) ที่ ประชุ มอธิ การบดี แห่ งประเทศไทย
กาหนดให้พิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครโดยใช้
1. ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า มีค่าน้ าหนักร้อยละ 20
2. ผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 30
3. ผลการสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT) ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 10 - 50
4. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ให้ค่าน้ าหนักร้อยละ 0 - 40
5. ผลการสอบสั ม ภาษณ์ แ ละตรวจร่ า งกาย ใช้เ ป็ นข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาความพร้ อ มและความเหมาะสม
ก่อนรับเข้าศึกษา ไม่คิดค่าน้ าหนักคะแนน
การกาหนดสัดส่ วนค่าน้ าหนักระหว่างคะแนนวิชา O-NET วิชา GAT และ/หรื อวิชา PAT ให้คิดตามที่คณะ/ประเภทวิชา
นั้นๆ กาหนดไว้

กำรคิดคะแนนสอบวิชำ O-NET, GAT และ PAT
คะแนนทุกวิชาที่ นามาคิดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะ/ประเภทวิชานั้น ๆ ได้กาหนดไว้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่ าจะไม่รับ
พิจารณา
กำรคิดคะแนน GPAX
ในการคัดเลือกกาหนดได้ใช้ผลการเรี ยนเฉลี่ยตลอดหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (GPAX) ร้อยละ 20 การคิดคะแนน
ส่วนนี้ ให้คิดเทียบคะแนนเต็มเป็ น 300 คะแนน
วิธีคดิ
1. ให้นาผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPAX) คูณกับ 75 เพื่อแปลงค่าผลการเรี ยนเฉลี่ยเป็ นคะแนนเต็ม 300 คะแนน
2. ให้นาคะแนน GPAX ที่แปลงค่าเป็ นคะแนนแล้วคูณกับค่าน้ าหนักที่กาหนด จะได้เป็ นคะแนน GPAX
ตัวอย่ ำง ผูส้ มัครมีผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93
วิธีคดิ
ขั้นที่ 1 ให้นา GPAX คูณด้วย 75 จะได้คะแนนดังนี้
คะแนน GPAX (2.93 × 75) = 219.75 คะแนน
ขั้นที่ 2 นาคะแนน GPAX คูณด้วยค่าน้ าหนักที่กาหนดไว้ คือ 20%
คะแนน GPAX (219.75 × 20) = 4,395 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน
วิธีกำรคิดคะแนน O-NET
1. ให้นาคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวิชาของผูส้ มัครคูณกับ 3 (กาหนดให้คะแนนเต็มแต่ละวิชาเท่ากับ 300)
2. นาคะแนนในข้อ 1 คูณกับค่าน้ าหนักที่กาหนด
3. นาคะแนนแต่ละวิชาในข้อ 2 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ O-NET
ตัวอย่ ำง ผูส้ มัครมีคะแนน O-NET ดังนี้
วิชา 01 = 63.00,
02 = 75.00,
03 = 71.00,
04 = 81.00,
05 = 87.00
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ขั้นที่ 1 นาคะแนนแต่ละวิชาของผูส้ มัครคูณด้วย 3 (ยกเว้นวิชา 06 ไม่ตอ้ งคูณ) ดังนี้
คะแนน O-NET วิชา 01 (63.00 × 3) = 189
วิชา 02 (75.00 × 3) = 225
วิชา 03 (71.00 × 3) = 213
วิชา 04 (81.00 × 3) = 243
วิชา 05 (87.00 × 3) = 261
ขั้นที่ 2 นาคะแนนที่คูณด้วย 3 คูณด้วยค่าน้ าหนัก ดังนี้
คะแนน O-NET วิชา 01 (189 × 6) = 1,134
วิชา 02 (225 × 6) = 1,350
วิชา 03 (213 × 6) = 1,278
วิชา 04 (261 × 6) = 1,566
วิชา 05 (261 × 6) = 1,566
ขั้นที่ 3 นาคะแนน O-NET ที่คูณด้วยค่าน้ าหนักแล้ว มารวมกันดังนี้
คะแนน O-NET (1,134 + 1,350 + 1,278 + 1,566 + 1,566)
คะแนนรวม O-NET = 6,894 คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน)
วิธีกำรคิดคะแนน GAT, PAT
1. นาคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผูส้ มัครคูณกับค่าน้ าหนักที่กาหนด
2. นาคะแนนแต่ละวิชาจากข้อ 1 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ GAT และ/ PAT
ตัวอย่ ำง วิธีการคิ ดคะแนน GAT และ PAT ของผูส้ มัครเข้าศึ กษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลื อกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ก าหนดให้ส อบ O-NET 5 กลุ่ ม สาระฯ คื อ รหัส 01, 02, 03, 04 และ 05 แต่ ล ะวิช าให้ค่ า น้ า หนัก ร้ อ ยละ 6 วิชา GAT (รหัส 85)
ให้ค่ า น้ า หนัก ร้ อ ยละ 15 วิชา PAT 2 (รหัส 72) ให้ค่าน้ าหนักร้ อยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่าน้ าหนักร้ อยละ 20 ผูส้ มัคร
มีคะแนนแต่ละวิชาดังนี้
วิธีคดิ
ขั้นที่ 1 นาคะแนน GAT และ PAT ของผูส้ มัครคูณกับค่าน้ าหนัก
คะแนน GAT
(265 × 15) = 3,975
คะแนน
คะแนน PAT 2 (210 × 15) = 3,150
คะแนน
คะแนน PAT 3 (250 × 20) = 5,000
คะแนน
คะแนนรวม GAT และ PAT (3,975 + 3,150 + 5,000) = 12,125 คะแนน
กำรคิดคะแนนรวม
คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรื อ คะแนน PAT
ตัวอย่ ำง ผูส้ มัครมีผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93
คะแนน O-NET 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00,
04 = 81.00, 05 = 87.00
คะแนน GAT
= 265
คะแนน PAT 2
= 210
คะแนน PAT 3
= 250
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เมื่อคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกฯ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผูส้ มัครจะได้คะแนนรวมดังนี้

คณะ/ประเภทวิชำ

วิชำ (%)
น้ำหนัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

GPAX
20
6,000
4,395

คะแนน
GAT

คะแนน O-NET
01
6
1,500
1,134

02
6
1,500
1,350

03
6
1,500
1,278

04
6
1,500
1,566

05
6
1,500
1,566

คะแนน PAT

PAT 2 PAT 3
15
15
20
4,500 4,500 6,000
3,975 3,150 5,000
คิดเป็ นร้ อยละ

หมำยเหตุ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยาในการคานวณคะแนน ผูส้ มัครสามารถใช้โปรแกรมการคิดคะแนนในการคัดเลือกฯ
ได้จาก http://tcas.cupt.net

คะแนน
รวม
100
30,000
23,414
78.046
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รหัสกลุ่มสำระและชื่ อวิชำสอบ
กลุ่มสำระ
O-NET
01
02
03
04
05

ภาษาไทย
สังคมศึ กษา
ภาษาอังกฤษ
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

วิชำ GAT, PAT
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์/มีนาคม

วิชำควำมถนัด
GAT
รหัส 85 ความถนัดทั่วไป
PAT
(รหัส 71) PAT 1 วัดความถนัดทางคณิ ตศาสตร์
(รหัส 72) PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
(รหัส 73) PAT 3 วัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
(รหัส 74) PAT 4 วัดความถนัดทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(รหัส 75) PAT 5 วัดความถนัดทางวิชาชี พครู
(รหัส 76) PAT 6 วัดความถนัดทางศิ ลปกรรมศาสตร์
(รหัส 77) PAT 7.1 ภาษาฝรั่ งเศส
(รหัส 78) PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
(รหัส 79) PAT 7.3 ภาษาญี่ ปุ่น
(รหัส 80) PAT 7.4 ภาษาจี น
(รหัส 81) PAT 7.5 ภาษาอาหรั บ
(รหัส 82) PAT 7.6 ภาษาบาลี
(รหัส 83) PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

ปี กำรศึกษำทีส่ ำมำรถนำคะแนนไปใช้ ในกำรคัดเลือก
2560
2561

(ครั้งที่ 1/2560 เดือนพฤศจิกายน 2559)

(ครั้งที่ 2/2560 เดือนมีนาคม 2560)


(ครั้งที่ 1/2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

หมำยเหตุ : 1. วิชา GAT,PAT ครั้งที่ 1/2560 คือ เดือนพฤศจิกายน 2559 และวิชา GAT,PAT ครั้งที่ 2/2560 คือ เดือนมีนาคม 2560
2. วิชา GAT,PAT ครั้งที่ 1/2561 คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1. ทีต่ ้ัง
เลขที่ 1061 ซอยอิ ส รภาพ 15 ถนนอิ ส รภาพ แขวงหิ รั ญ รู จี เขตธนบุ รี กรุ งเทพ 10600 โทรศั พ ท์ 0 2-473-7000
โทรสาร 02-466-6006 http://www.bsru.ac.th หรื อ http://www.bsru.net

2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี 4 คณะ 61 สาขาวิชา ดังนี้

คณะครุ ศาสตร์ จานวน 5 สาขาวิชา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี ) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจยั ทางการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี ) ใช้เวลาศึ กษาปกติ 5 ปี จานวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการศึ กษาปฐมวัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทว่ั ไป

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จานวน 14 สาขาวิชา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 6 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ย ตะวัน ออก สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ สาขาวิชาสัง คมศาสตร์ เ พื่ อ การพัฒ นา สาขาวิช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลัก สู ต รศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใช้เ วลาศึ กษาปกติ 4 ปี จ านวน 2 สาขาวิช า ดัง นี้ สาขาวิช านาฏยศิ ลป์
สาขาวิชาออกแบบกราฟิ กและอินโฟ
หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี ) ใช้เวลาศึ กษาปกติ 5 ปี จานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชานาฏยศิ ลป์ ศึ กษา
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ใช้ เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 13 สาขาวิชา
หลั ก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (บธ.บ.) จ านวน 6 สาขาวิ ช า ดั ง นี้ สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ ) สาขาวิชาการจัด การโลจิ สติ กส์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ สาขาวิชา
การประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิ จบันเทิ ง สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารองค์การ สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย
หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 29 สาขาวิชา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ.) ใช้เ วลาศึ ก ษาปกติ 4 ปี จ านวน 17 สาขาวิ ช า ดัง นี้ สาขาวิ ช าเกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาจุลชี ววิทยา สาขาวิชาชี ววิทยา
สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน สาขาวิชาฟิ สิ กส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาแอนิเมชัน่ และดิจิทลั มีเดีย
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➢

ผู้ ส มั ค รตรวจสอบเลขประจ ำตั ว ประชำชน เลขประจ ำตั ว นั ก เรี ย น
รหัสโรงเรียน ให้ ถูกต้ องก่ อนยืนยันกำรสมัคร

➢

ตรวจสอบรหัสคณะ/สำขำวิชำ ที่พิมพ์ ในใบสมัครให้ ถูกต้ องก่ อนยื นยัน
กำรสมัคร

➢

หลั ก ฐำนประกอบกำรสอบสั ม ภำษณ์ ให้ น ำมำแสดงพร้ อมส ำเนำ
ในวันสอบสั มภำษณ์ ได้ แก่
- ใบสมัครที่พมิ พ์ออกจำกเครื่ องคอมพิวเตอร์
- วุฒิบัตรกำรศึกษำ (ระเบียนแสดงผลกำรเรียน)
- บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน ทะเบี ย นบ้ ำ น หรื อ ใบต่ ำ งด้ ำ ว
หรื อน ำหลั ก ฐำนตำมที่ ท ำงรำชกำรออ กให้ มำแสดงว่ ำ
ได้ รับอนุญำตให้ อยู่ในประเทศไทย
- หลั ก ฐำนอื่ น (ถ้ ำ มี ) สมำคมอธิ ก ำรบดี แ ห่ งประเทศไทย
จะประกำศให้ ทรำบในวันประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบสั มภำษณ์
และตรวจร่ ำงกำยทำง Website : http://tcas.cupt.net

หำกตรวจสอบพบว่ ำ ข้ อมูลทีแ่ จ้ งในใบสมัคร
เป็ นเท็จ จะถือว่ ำกำรสมัครนีเ้ ป็ นโมฆะ
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โปรดทราบ

หลักฐานประกอบการสอบสั มภาษณ์ ไม่ ครบ จะไม่ อนุญาตให้ เข้ าสอบสั มภาษณ์
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มี
ผลคะแนน O-NET ในปี ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เท่ านั้น
ผู้สมัครจะต้ องมีคะแนนรายวิชาครบตามองค์ ประกอบ
ที่แต่ ละคณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กาหนด หากมีคะแนนรายวิชาไม่ ครบ
จะถือว่ าขาดคุณสมบัตเิ ข้ าศึกษาในคณะ/สาขาวิชานั้น
ผู้สมัครจะต้ องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่ า
ภายในปี การศึกษา 2560 (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
การสมัครแต่ ละครั้งถือว่ าเป็ นการสมัครใหม่
และถ้ าสมัครหลายครั้ง สมาคม ทปอ. จะพิจารณาอันดับการเลือก
จากใบสมัครที่ทาการสมัครครั้งล่ าสุ ดที่ชาระเงินเท่ านั้น
ติดต่ อเรื่ องการคัดเลือกฯ
ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย
อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 – 2354 – 5150 – 2 โทรสาร 0 – 2354 – 5155
ข้ อมูล Admissions ประจาปี การศึกษา 2561
http://tcas.cupt.net

