
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีด ำเนินกำร

1 ประชุมช้ีแจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน 28 สิงหาคม 2563

2 2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

2.2  รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet  ได้ท่ี http://www.admission.nu.ac.th 1-15 ธันวาคม 2563

3 ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 300 บาท 1-16 ธันวาคม 2563

4
ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร และ portfolio ด้วยตนเองหรือทาง

ไปรษณีย์
1-16 ธันวาคม 2563

5
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสาร

ประกอบการสมัคร ได้ท่ี http://www.admission.nu.ac.th
20-21 ธันวาคม 2563

6
ให้ผู้สมัครคัดเลือกลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ท่ีเว็บไซด์ 

https://student.mytcas.com/ พร้อมตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน และคะแนน GPAX 5 

ภาคเรียนของตนเองในระบบ TCAS

ต้ังแต่วันท่ี 5 ม.ค. 64 เป็น

ต้นไป

7
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ท่ีเว็บไซด์ 

http://www.admission.nu.ac.th
28 มกราคม 2564

8 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 กุมภาพันธ์ 2564

9 สอบสัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2564

10 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ท่ีเว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 19 กุมภาพันธ์ 2564

11

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาระบบ TCAS64 https://student.mytcas.com/

 หากไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาใน

ภายหลังไม่ได้

22-23 กุมภาพันธ์ 2564

12
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบท่ี 1 (Portfolio) ท่ีเว็บไซด์

 http://www.admission.nu.ac.th
2 มีนาคม 2564

13

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบรับ

สมัครท่ีเว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th  และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน 

Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทุกสาขาท่ัวประเทศ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่าน้ัน)

3-5 มีนาคม 2564

(โปรดพลิก มีต่อหน้า 2)

มหำวิทยำลัยนเรศวร

ปฏิทินด ำเนินกำรรอบท่ี 1 (Portfolio)

กำรรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร ระดับปริญญำตรี  

โครงกำรพิเศษต่ำงๆ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

ท่ี กิจกรรม



วัน/เดือน/ปี 

ท่ีด ำเนินกำร (เดิม)

14 รายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 16-17 มิถุนายน 2564

15 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564

-2-

ท่ี กิจกรรม

หมำยเหตุ  :   ก าหนดการอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม













ภาคผนวก ก 
 

รูปแบบท่ี 1 การรับด้วย (Portfolio) 
จ านวนรับและคุณสมบัติเฉพาะโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา 

 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็นเลิศ จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ ทั้งสิ้น 405 คน ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 30 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร ์ 5 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 5 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 2 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ 5 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 15 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร 5 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 10 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์ 20 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์ 20 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 5 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ 5 
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์ 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 5 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่งกล 2 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 10 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 20 
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ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 10 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสด ุ 3 
7. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 5 
8. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี 10 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำโลจสิติกส์และดจิิทลัซัพพลำยเชน 4 

คณะเภสัชศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครือ่งส ำอำง 

และผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ   
15 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 20 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ตรีต่อเนือ่งโท) 10 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล 6 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำคศำสตร ์ 3 

คณะสหเวชศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย ์ 4 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคโนโลยหีัวใจและทรวงอก 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสเีทคนิค 5 
4. หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต 5 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
1. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน 5 
2. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑิต 2 

คณะนิติศาสตร์ 
1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  12 
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ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน 10 
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 5 
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 10 
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส 5 
5. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 10 
6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเกำหล ี 5 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 5 
2. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ 5 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 5 
2. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ   5 

คณะสังคมศาสตร์ 
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำพัฒนำสังคม 5 

วิทยาลัยนานาชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 5 
2. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว

นำนำชำติ 
5 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์ 5 
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกจิ 5 

รวมท้ังสิ้น 405 
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คุณสมบัติเฉพาะโครงการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็นเลิศ 
  - ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเพ่ือรับรองว่ามีผลการเรียนล าดับท่ี 1-5  
ของโรงเรียน 

- ต้องเป็นนักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล ำพูน ล ำปำง พะเยำ น่ำน แพร่ ก ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ 
พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธำนี และจังหวัดชัยนำท 
  

 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
1.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
   - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ 
  1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
  1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

1.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  
สำขำวิชำภูมิศำสตร์ และสำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

1.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
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 1.2 คณะวิทยาศาสตร์ 
  1.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ และสำขำวิชำ 

วิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

  1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 
5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  1.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำชีววิทยำ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ 

  1.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตรห์รือสำยศิลป์ค ำนวณ  

 

 1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- ทุกสำขำวิชำต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร ์
- เฉพำะสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ และสำขำวิชำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม ต้องไม่เป็นผูท้ี่ตำบอดสี 

  

1.4 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจสิติกส ์
และดิจิทัลซัพพลายเชน 

 - ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
หรือสำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์) หรือแผนกำรเรียนที่เน้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์

 - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 
 - ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 
 - ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio ฉบับจรงิ และใบแสดงผลกำรเรียน ปพ.1 

ฉบับจริง มำแสดงในวันสอบสมัภำษณ์ 
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 1.5 คณะเภสัชศาสตร์ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

1)  ต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร ์
และคณิตศำสตร์ เท่ำนั้น  มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
   2) ส่งเรียงควำมที่แสดงถึงควำมตั้งใจและควำมคำดหวังในกำรเข้ำเรียนสำขำน้ี แนบมำ
พร้อมกับใบสมัคร 
   3) ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio ฉบบัจริง และแบบแสดงผลกำร
เรียน (ใบรับรองผลกำรเรียน : ปพ.1) ฉบับจรงิ มำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ 
   4) ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ หำกผ่ำนกำร
ทดสอบดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำ  
คณะเภสัชศำสตร์ 
 

 1.6 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) 
(1) ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
(2) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

- กำรใช้มือต้องปกต ิ
(3) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัตงิำน 
- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ เมือ่ 

รักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำงและตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
(4) หลกัสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 

กำรแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) และสำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล ไมร่ะบุคุณสมบัตเิฉพำะ 
 

 1.7 คณะสหเวชศาสตร์  
1.7.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

- มีสุขภำพสมบรูณ์ ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วยหรือเปน็โรคติดต่อร้ำยแรง  
ไม่มีภำวะตำบอดสีข้ันรุนแรง อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 

- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร ์
และคณิตศำสตร ์
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  1.7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจ 
และทรวงอก และหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

 - ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร ์
และคณิตศำสตร ์
   -ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบตัิงำน 

-ไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  ดังนี้ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำ 

โดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง ตำบอดสชีนิดรุนแรงทัง้สองข้ำง 
 

 1.8 คณะสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  
และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

     1.8.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์และ 
คณิตศำสตร์ 

1.8.2 ต้องมีสุขภำพสมบรูณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรอืควำมพิกำร 
อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี ้

- มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
- มีปัญหำทำงจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง  

(Severe neurosis) หรอืโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial personality หรือ Borderline 
personality รวมถึงปญัหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น 
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

- โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เช่น  
1) โรคลมชักที่ยังไมส่ำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี 

โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผูเ้ช่ียวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ 
3) โรคควำมดันเลอืดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซอ้นจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่อ

อวัยวะอย่ำงถำวร 
4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

- ตำบอดส ี
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- ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1) สำยตำไมป่กตเิมือ่รกัษำโดยใช้แว่นแล้วยงัมสีำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 
2) สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีทีสุ่ดแล้ว 
3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิต ิ

- หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสงูกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกต ิ
ทำงประสำทและกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรกัษำแล้วไม่ดีข้ึน 

- โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย 
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแตง่ตั้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคตรวจเพิม่เตมิได ้

- ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรอืแม้ปรำกฏเป็น 
ควำมเท็จข้ึนภำยหลัง จะตอ้งถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ 

- คุณสมบัติอืน่ๆ อันอำจเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมกำร 
1.8.3 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในระดับดี โดยต้องแนบหนังสือรับรองความประพฤติมา 

พร้อมกับใบสมัคร 
1.8.4 ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มสีิทธ์ิเข้ำรบักำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับกำร 

ทดสอบทำงจิตเวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำวแล้วจงึจะมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
       เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
    ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องสอบเพื่อรบัใบประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกตบ์ัณฑิต 
 

 1.9 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  - ต้องมีหนังสือรับรองจำกโรงเรียนว่ำมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน เป็นล ำดับที่  
1 – 5 ของโรงเรียน 

- กรณีเป็นผูท้ี่มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน เป็นล ำดับที่ 6-10 ของโรงเรียน  
จะต้องเป็นโรงเรียนที่มจี ำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนในขนำดใหญ่พเิศษ หรือขนำดใหญ่ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2554) โดยต้องมีหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน 
 **หมายเหตุ : โรงเรียนขนำดใหญ่ จะต้องมีจ ำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ 1,500-2,499 คน 
         โรงเรียนขนำดใหญ่พเิศษ  จะต้องมจี ำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป 
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 1.10  คณะมนุษยศาสตร์ 
  - หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น และสำขำวิชำภำษำ
เกำหลี ต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 
 

 1.11 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  
1.11.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.20 และ 
   - เรียนโปรแกรมด้ำนวิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์  หรือโปรแกรมคณิตศำสตร์ -
ภำษำอังกฤษ หรือโปรแกรมคณิตศำสตร์-ภำษำฝรั่งเศส 
  1.11.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
   - ไม่ระบุ 
 

 1.12 คณะศึกษาศาสตร์ 
  - หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ และสำขำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ  
ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพำะ 
   

 1.13 คณะสังคมศาสตร์  
  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพำะ 
 

 1.14 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  

 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. พิจำรณำผลกำรเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 

ในกรณีที่ล ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศใหเ้ป็นผู้มสีิทธ์ิเข้ำรับ
กำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
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 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองว่ำเป็นนักเรียนที่มผีลกำรเรียนเป็นล ำดับที ่1-5 ของโรงเรียน 
  6. (เฉพำะผูส้มัครคณะนิติศำสตร)์ หนังสือรบัรองกรณีเป็นล ำดับที่ 6-10 ของโรงเรียนโดยจะต้อง
เป็นโรงเรียนทีม่ีจ ำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนในขนำดใหญพ่ิเศษ หรือขนำดใหญ่ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2554) โดยต้องมีหนังสอืรับรองจำกโรงเรียน 
 **หมายเหตุ : โรงเรียนขนำดใหญ่ จะต้องมีจ ำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ 1,500-2,499 คน 
         โรงเรียนขนำดใหญ่พเิศษ  จะต้องมจี ำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป 
  7. (เฉพำะผูส้มัครคณะเภสัชศำสตร์) ต้องส่งเรียงควำมที่แสดงถึงควำมตั้งใจและควำมคำดหวัง 
ในกำรเข้ำเรียนสำขำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 
  8. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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2. โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ ทั้งสิ้น 536 คน ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 45 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 30 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร ์ 5 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 10 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 2 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ 5 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 30 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี 5 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 5 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์ 20 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์ 20 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 6 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6 
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ 5 
10. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์ 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 5 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่งกล 1 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 10 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 5 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสด ุ 7 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 3 
7. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี 2 
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ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำโลจสิติกส์และดจิิทลัซัพพลำยเชน 4 
คณะเภสัชศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครือ่งส ำอำง 
และผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ   

20 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 20 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 10 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ตรีต่อเนือ่งโท) 10 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล 6 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 10 

คณะสหเวชศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย ์ 3 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคโนโลยหีัวใจและทรวงอก 2 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
1. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน 60 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดลอ้ม 25 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 25 
4. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยกุต ์ 5 
5. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรดูแลและกำรจัดกำรสุขภำพ 

ผู้สงูอำยุ 
10 

คณะนิติศาสตร์ 
1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  12 

คณะมนุษยศาสตร์ 
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพม่ำศึกษำ 10 
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 5 
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 10 
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส 5 
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ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ) 

5. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 10 
6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 5 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์  5 
2. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ   5 

คณะสังคมศาสตร์ 
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำพัฒนำสังคม 5 

วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 5 
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ 5 
3. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์ 5 
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกจิ 5 

รวมท้ังสิ้น 536 
 

คุณสมบัติเฉพาะโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
  - ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนท่ีก ำลังศึกษำระดับชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำน
เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษำ และสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เท่ำนั้น 

- ต้องเป็นนักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่  
แม่ฮ่องสอน ล ำพูน ล ำปำง พะเยำ น่ำน แพร่ ก ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์   พิจิตร  พิษณุโลก  เพ ชรบูรณ์  
สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธำนี และชัยนำท 
  - ผู้สมัครต้องสง่แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่แสดงใหเ้หน็ถึงกำรมีคุณธรรม จริยธรรม  
และกำรกระท ำควำมดีในด้ำนต่ำงๆ จนเป็นทีป่ระจักษ์  
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คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
 2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
   - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ 

  2.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  2.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

2.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  
สำขำวิชำภูมิศำสตร์ และสำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
2.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง  

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

 

 2.2 คณะวิทยาศาสตร์ 
  2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ และสำขำวิชำ 

วิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
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  2.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 
5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  2.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำชีววิทยำ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

  2.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
 

 2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 
- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร ์

 

2.4 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
 - ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

หรือสำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์) หรือแผนกำรเรียนที่เน้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
 - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 - ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 
 - ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio ฉบับจรงิ และใบแสดงผลกำรเรียน ปพ.1 

ฉบับจริง มำแสดงในวันสอบสมัภำษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 



21 
 

 2.5 คณะเภสัชศาสตร์ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

1)  ก ำลังศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตรแ์ละคณิตศำสตร์ เท่ำนั้น  
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมกลุม่สำระวิทยำศำสตร ์
และคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 

2) ส่งเรียงควำมที่แสดงถึงควำมตั้งใจและควำมคำดหวังในกำรเข้ำเรียนสำขำน้ี แนบมำ 
พร้อมกับใบสมัคร 
   3) แสดงหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทีเ่ป็นแบบอย่ำงที่ดี และกำรมีจิตสำธำรณะ 
   4) ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio ฉบบัจริง และแบบแสดงผล 
กำรเรียน (ใบรับรองผลกำรเรียน : ปพ.1) ฉบับจรงิ มำแสดงในวันสอบสมัภำษณ์ 
    (5) ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ หำกผ่ำนกำร
ทดสอบดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 
 

 2.6 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสำขำวิชำ) 
(1) ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

- กำรใช้มือต้องปกต ิ
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัตงิำน 
- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ เมือ่ 

รักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำงและตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
 

2.7 คณะสหเวชศาสตร์ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา 
- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
2.7.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

- มีสุขภำพสมบรูณ์ ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วยหรือเปน็โรคติดต่อร้ำยแรง  
ไม่มีภำวะตำบอดสีข้ันรุนแรง อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 
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  2.7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  
   -ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบตัิงำน 

-ไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  ดังนี้ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำ 

โดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง ตำบอดสชีนิดรุนแรงทัง้สองข้ำง 
 

2.8 คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกสาขาวิชา 
2.8.1 ต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 

และคณิตศำสตร์เท่ำนั้น 
2.8.2 ต้องมีสุขภำพสมบรูณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรอืควำมพิกำร 

อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี ้
- มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
-  มีปัญหำทำงจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง  

(Severe neurosis) หรอืโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial personality หรือ Borderline 
personality รวมถึงปญัหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น 
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

- โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เช่น  
1) โรคลมชักที่ยังไมส่ำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี 

โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผูเ้ช่ียวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
2) โรคหัวใจระดบัรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ 
3) โรคควำมดันเลอืดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซอ้นจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่อ

อวัยวะอย่ำงถำวร 
4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

- ตำบอดส ี
- ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

1) สำยตำไมป่กติเมื่อรกัษำโดยใช้แว่นแล้วยงัมสีำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทัง้สองข้ำง 
2) สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีทีสุ่ดแลว้ 
3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิต ิ

- หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสงูกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกต ิ
ทำงประสำทและกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรกัษำแล้วไม่ดีข้ึน 
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- โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย 
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแตง่ตั้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคตรวจเพิม่เตมิได ้

- ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรอืแม้ปรำกฏเป็น 
ควำมเท็จข้ึนภำยหลัง จะตอ้งถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ 

- คุณสมบัติอื่น ๆ  อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
     2.8.3 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในระดับดี โดยต้องแนบหนังสือรับรองความประพฤติ 

มาพร้อมกับใบสมัคร 
                   2.8.4 ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับกำร
ทดสอบทำงจิตเวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำวแล้วจงึจะมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
       เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
    ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องสอบเพื่อรบัใบประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกตบ์ัณฑิต 
 

 2.9 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
2.9.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  

GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
2.9.2 มีหนังสือรบัรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน 1 ฉบับ  
2.9.3 มีหลักฐำนกำรท ำกิจกรรมทีส่ะทอ้นควำมมีจิตอำสำ คุณธรรมจริยธรรม หรือกจิกรรม 

บ ำเพ็ญประโยชน์นอกโรงเรียนโดยแนบหลักฐำน ดังนี้  
   - หนังสือรับรองจำกบุคคลภำยนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน 2 ฉบับ 
   - หลักฐำนกำรท ำกจิกรรมที่สะท้อนควำมมจีิตอำสำ คุณธรรมจริยธรรม นอกโรงเรียน 
เช่น ใบประกำศนียบัตรกำรท ำกิจกรรม รูปภำพกำรท ำกิจกรรม เป็นต้น 
 

 2.10  คณะมนุษยศาสตร์ 
  2.10.1 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น ได้รับประกำศนียบัตรหรือเอกสำร
รับรองในระดับภำคหรือระดับประเทศเกี่ยวกับกำรเป็นผูอุ้ทศิตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมจะได้รบักำร
พิจำรณำเป็นพเิศษ 
  2.10.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย  
   - ต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถพเิศษหรือเคยเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรทีเ่กี่ยวข้องกบันำฏศิลป์ไทย 
   - เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่องำนศิลปะกำรแสดง 
   - เป็นผู้ไม่มีโรคทำงกระดกูและกร้ำมเนื้อทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนนำฏศิลป์ 
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 2.11 คณะศึกษาศาสตร์ 
  - ไม่ระบุ 
 

 2.12 คณะสังคมศาสตร์  
  - ไม่ระบุ 
 

 2.13 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  

 

 ขั้นตอนการรับสมัคร 
 1.  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยนเรศวร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพำะ  
และเกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำในคณะ/สำขำวิชำที่ประสงค์จะสมัครเข้ำศึกษำที่ได้ก ำหนดไว้ ก่อนกำรสมัคร  
หำกมหำวิทยำลัยพบว่ำ ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้จะถูกตัดสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ 
 2.  สมัครผ่ำนระบบเครือข่ำนอินเทอร์เน็ต www.admission.nu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 1-15 ธันวำคม 2563 
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรสมัครให้ครบถ้วน  และช ำระเงิน 
ค่ำสมัครจ ำนวน 300 บำท ผ่ำนธนำคำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ระหว่ำงวันที่ 1-16 ธันวำคม 2563 โดยน าส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร ให้กับหน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิต 
และประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันท่ี 1-16 ธันวาคม 2563 

 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. มหำวิทยำลัยพิจำรณำคุณสมบัตเิฉพำะโครงกำร คุณสมบัตทิัว่ไป และคุณสมบัตเิฉพำะของ

แต่ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio) 
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 
 

http://www.admission.nu.ac.th/
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เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. (เฉพำะผูส้มัครคณะเภสัชศำสตร์) ต้องส่งเรียงควำมที่แสดงถึงควำมตั้งใจและควำมคำดหวัง 
ในกำรเข้ำเรียนสำขำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 
  7. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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3. โครงการผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ ทั้งสิ้น 108 คน ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 2 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 5 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 2 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์ 10 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์ 10 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 2 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำสถิต ิ 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่งกล 1 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสด ุ 5 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 3 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 2 

คณะสหเวชศาสตร์ 
1. หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต  1 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
1. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน 5 
2. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑิต 1 

คณะนิติศาสตร์ 
1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 10 
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ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

1. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำและวิทยำศำสตร์ 
กำรออกก ำลงักำย 

22 

คณะสังคมศาสตร์ 
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำพัฒนำสังคม 5 

รวมท้ังสิ้น 108 
 
 

 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬำที่ผ่ำนกำรแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

1.1 เป็นนักกีฬำตัวแทนทีมชำติไทยทุกระดับกำรแข่งขัน หรือ 
1.2 เป็นนักกีฬำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ,  
1.3 กีฬำเยำวชนแห่งชำติ,  
1.4 รำยกำรแข่งขันชิงถ้วยพระรำชทำนฯ หรือรำงวัลพระรำชทำนฯ,  
1.5 กำรแข่งขันกีฬำไทยแลนด์โอเพ่น,  
1.6 กำรแข่งขันกีฬำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย,  
1.7 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำประเทศไทย,  
1.8 เป็นนักกีฬำของโรงเรียนกีฬำ ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำแห่งประเทศไทย, หรือ 
1.9 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำที่สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดกำรแข่งขันระดับประเทศไทยข้ึนไป,  
1.10 กำรแข่งขันที่จัดข้ึนโดยภำครัฐ หรือเอกชนในระดับประเทศไทยข้ึนไป  
โดยทุกรำยกำรแข่งขันต้องมีผลงำนจำกกำรแข่งขันได้อันดับที่ 1 – 3 ในรอบมหกรรมหรือรอบ 

ชิงชนะเลิศ ภำยในระยะเวลำย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับหลังจำกวันที่เปิดรับสมัคร) และอนุโลมกรณีผลงำน 
กำรแข่งขันในระดับภูมิภำค อันดับที่ 1 – 3 ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี (นับหลังจำกวันที่เปิดรับสมัคร) 

2. ผู้สมัครต้องมผีลงำนในควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ ตำมชนิดกีฬำดังต่อไปนี้   
  2.1 กีฬำฟุตบอล ชำย     2.10 กีฬำกอล์ฟ ชำย,หญิง 
  2.2 กีฬำฟุตซอล ชำย,หญงิ    2.11 กีฬำแบดมินตัน ชำย,หญิง  
  2.3 กีฬำบำสเกตบอล ชำย,หญิง    2.12 กีฬำเซปักตะกร้อ ชำย,หญงิ 
  2.4 กีฬำวอลเลยบ์อล ชำย,หญิง    2.13 กีฬำซอฟท์บอล ชำย,หญงิ 
  2.5 กีฬำเทนนิส ชำย,หญงิ    2.14 กรีฑำ ชำย,หญิง  



28 
 

  2.6 กีฬำเทเบลิเทนนิส ชำย,หญิง    2.15 กีฬำ E-Sport ชำย,หญงิ 
  2.7 กีฬำว่ำยน้ ำ ชำย,หญิง     2.16 กีฬำเทควันโด ชำย,หญิง 
  2.8 กีฬำเปตอง ชำย,หญงิ     2.17 กีฬำคำรำเต้-โด ชำย,หญิง 
  2.9 กีฬำหมำกกระดำน,ครอสเวริ์ด,บริดจ์ ชำย,หญงิ   

3. กำรส่งหลักฐำนกำรสมัครประวัติและผลงำน (Portfolio) ต้องให้ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำหรอื 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำ หรือจำกสมำคมกีฬำนั้นๆ ออกหนังสือรับรองประวัติและผลงำนกำรแข่งขัน
แนบมำด้วย  

4. ผู้สมัครจะต้องเข้ำไปกรอกข้อมูลและแนบคลิปวีดีโอหรือลิงค์วีดีโอกำรแสดงทักษะควำมสำมำรถ 
ของตนเองในด้ำนกีฬำทีส่มัคร คนละ 5 - 10  นำที ส่งมำที่ https://forms.gle/g6SzbHvDbFTant7t6  
ระหว่างวันท่ี 1 – 16 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมกำรคัดเลอืกนักเรียนผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพเิศษ       
ด้ำนกีฬำ ใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำเข้ำศึกษำต่อ 

รายละเอียดในการอัดคลิป ( 5 – 10 นาที ) 
- ผู้สมัครแนะน ำประวัติส่วนตัว และประวัติผลงำนของตนเองที่เคยเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำที่สมัคร 
- ผู้สมัครต้องแสดงควำมสำมำรถพเิศษด้ำนทักษะกีฬำทีส่มัคร และคลิปวีดีโอกำรเข้ำร่วมกำร

แข่งขันที่ผ่ำนมำ  
5. ในกรณีที่มีปญัหำในกำรพจิำรณำกำรคัดเลอืกฯ ให้คณะกรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำรฯ ร่วมกัน 

พิจำรณำวินิจฉัย และผลกำรพจิำรณำวินิจฉัยแล้วนั้นถือเป็นอันสิ้นสุด 
 6. ผู้สมัครท่ีสมัครประเภทกีฬาดังต่อไปน้ี ให้น าเอกสาร Portfolio ฉบับจริงยื่นต่อคณะกรรมการ
ประจ าโครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 

6.1 กีฬำฟุตซอล ชำยหญิง    
  6.2 กีฬำวอลเลย์บอล ชำย หญิง     
  6.3 กีฬำบำสเกตบอล ชำย หญิง    
  6.4 กีฬำเทควันโด ชำย หญิง    
  6.5 กีฬำคำรำเต้-โด ชำย หญิง    
  6.6 กีฬำเปตอง ชำย หญิง     
  6.7 กีฬำเทเบิลเทนนิส ชำย หญิง    
  6.8 กีฬำแบมินตัน ชำย หญิง    
  6.9 กีฬำเซปักตะกร้อ ชำย หญิง    
 
 

https://forms.gle/g6SzbHvDbFTant7t6
https://forms.gle/g6SzbHvDbFTant7t6


29 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  3.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

3.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

3.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

 

 3.2 คณะวิทยาศาสตร์ 
  3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ และสำขำวิชำสถิติ  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

  3.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 
5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ 

  3.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
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3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
 

 3.4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
และสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

(1) ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
(2) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัตงิำน 
- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ เมือ่ 

รักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำงและตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
 

 3.5 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต 

- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร ์
  -ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบตัิงำน 

-ไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  ดังนี้ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำโดยใช้ 

แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง ตำบอดสีชนิดรนุแรงทัง้สองข้ำง 
 

3.6 คณะสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  
และหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

3.6.1 ต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์เท่ำนั้น 
 3.6.2 ต้องมีสุขภำพสมบรูณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรอืควำมพิกำร 
อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี ้

- มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
-  มีปัญหำทำงจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง  

(Severe neurosis) หรอืโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial personality หรือ Borderline 
personality รวมถึงปญัหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น 
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

- โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เช่น  
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1) โรคลมชักที่ยังไมส่ำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี 
โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผูเ้ช่ียวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

2) โรคหัวใจระดบัรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ 
3) โรคควำมดันโลหิตสงูรุนแรง และมีภำวะแทรกซอ้นจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่อ

อวัยวะอย่ำงถำวร 
4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

- ตำบอดส ี
- ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

1) สำยตำไมป่กติเมื่อรกัษำโดยใช้แว่นแล้วยงัมสีำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทัง้สองข้ำง 
2) สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีทีสุ่ดแลว้ 
3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิต ิ

- หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสงูกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกต ิ
ทำงประสำทและกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรกัษำแล้วไม่ดีข้ึน 

- โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย 
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแตง่ตั้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคตรวจเพิม่เตมิได ้

- ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรอืแม้ปรำกฏเป็น 
ควำมเท็จข้ึนภำยหลัง จะตอ้งถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ 

- คุณสมบัติอืน่ ๆ  อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมกำร 
                   3.6.3 ต้องเป็นผูม้ีควำมประพฤติอยู่ในระดบัดี โดยต้องแนบหนงัสือรับรองควำมประพฤติ 
มำพร้อมกับใบสมัคร 
                   3.6.4 ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับ 
กำรทดสอบทำงจิตเวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดงักล่ำวแล้วจึงจะมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
       เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
    ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องสอบเพื่อรบัใบประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกตบ์ัณฑิต 
 

 3.7 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
  - ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
  - ต้องมีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี โดยต้องแนบหนงัสอืรบัรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน 
มำพร้อมกับใบสมัคร 
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 3.8 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลงักำย 
- เป็นไปตำมคุณสมบัติคุณสมบัติเฉพำะโครงกำรผูม้ีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ 

 

 3.9 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
  - ไม่ระบุ 
                          

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1) พิจำรณำจำกคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิฉพำะแต่ละชนดิกีฬำ 
2) พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมผลงำน Portfolio 
3) กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนรบัทีป่ระกำศจะพจิำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ย 

สะสม GPA 5 ภำคเรียน เพื่อประกำศรำยช่ือผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยต่อไป 
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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4. โครงการผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)  
จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ ทั้งสิ้น 61 คน ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 1 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 5 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์ 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์ 5 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 2 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำสถิต ิ 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่งกล 1 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 2 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 2 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
1. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑิต 1 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 5 
2. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ   5 

คณะสังคมศาสตร์ 
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำสงัคม 5 

รวมท้ังสิ้น 61 
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 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษทางด้านดนตรีสากล  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หางเครื่อง 

(Dancer)  และเคยเข้ำร่วมประกวดแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    1.1  เคยเข้ำร่วมประกวดแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรยีนย้อนหลงัไมเ่กิน 3 ปีกำรศึกษำ และต้อง

ได้รับรำงวัลกำรประกวดในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค หรือระดับประเทศ พร้อมแนบภำพประกอบ หรือ
ใบประกำศนียบัตร จำกรำยกำรประกวดดังกล่ำวมำด้วยเพื่อยืนยันตัวตน 

    1.2  เคยเข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันในรำยกำรประกวดวงดนตรี ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประกวดหำงเครื่อง (Dancer) ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภำค หรือระดับประเทศ 
พร้อมแนบภำพประกอบ หรือใบประกำศนียบัตร จำกรำยกำรประกวดดังกล่ำวมำด้วยเพื่อยืนยันตัวตน  

2.  ผู้สมัครต้องมีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
      2.1  ควำมสำมำรถด้ำนกำรเล่นดนตรีสำกลหรือเครื่องเป่ำ สามารถอ่านโน๊ตดนตรีสากลได้  
      2.2  ควำมสำมำรถด้ำนขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   
      2.3  ควำมสำมำรถด้ำนหำงเครื่อง (Dancer)  
3.  ผู้สมัครจะต้องสง่แฟม้สะสมผลงำน (Portfolio) พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมกำร

ประกวดแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ  ดังนี้ 
      3.1 ใบประกำศนียบัตรจำกรำยกำรที่ผู้สมัครเข้ำร่วมแข่งขัน  
      3.2 ภำพถ่ำยผู้สมัครขณะท ำกำรแสดงหรือประกวด อย่ำงชัดเจน 
      3.3 ผู้สมัครจะต้องเข้ำไปกรอกข้อมูลและแนบคลิปวีดีโอหรือลิงค์วีดีโอการการแสดงทักษะ 

ความสามารถของตนเองในด้านดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และหางเครื่อง (Dancer) อย่างใดอย่างหน่ึง  
คนละ 5-10  นาที ส่งมำที่  https://forms.gle/Gu9ctn7vRnfxaCFKA ระหว่างวันท่ี 1–16 ธันวาคม 2563 
เพื่อให้คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปวัฒนธรรม (โครงกำรลูกพระฆเนศ) 
ใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำเข้ำศึกษำต่อ 

      - ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำออกหนังสือรับรองประวัติ 
และผลงำนแนบมำด้วย 

4. รายละเอียดในการอัดคลิป ( 5 – 10 นาที ) 
4.1 ผู้สมัครแนะน ำประวัติส่วนตัว และประวัติผลงำนของตนเองที่เคยเข้ำร่วมประกวด 

หรือท ำกำรแสดง 
4.2 ผู้สมัครต้องแสดงควำมสำมำรถพิเศษ (ด้ำนดนตรี ขับร้อง หำงเครื่อง) ตำมควำมถนัด   

         5. ในกรณีเอกสำรและคุณสมบัติควำมสำมำรถของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตำมประกำศนี้ ให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจ
ของคณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปวัฒนธรรม (โครงกำรลูกพระฆเนศ) 

https://forms.gle/Gu9ctn7vRnfxaCFKA
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คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
 4.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

4.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

 

 4.2 คณะวิทยาศาสตร์ 
  4.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ และสำขำวิชำสถิติ  

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

  4.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 
5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  4.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
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 4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4.3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

- ต้องเป็นนกัเรียนที่ก ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
4.3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

- ต้องเป็นนกัเรียนที่ก ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
- ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดส ี

 

 4.4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
และสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

(1) ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
(2) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัตงิำน 
- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ เมือ่ 

รักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำงและตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
 

4.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
4.5.1  ต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 

และคณิตศำสตรเ์ท่ำนั้น 
                     4.5.2 ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพกิำร 
อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี ้

- มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
-  มีปัญหำทำงจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง  

(Severe neurosis) หรอืโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial personality หรือ Borderline 
personality รวมถึงปญัหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น 
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

- โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เช่น  
1) โรคลมชักที่ยังไมส่ำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 

3 ปี โดยมีกำรรบัรองจำกแพทยผ์ู้เช่ียวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
2) โรคหัวใจระดบัรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ 
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3) โรคควำมดันโลหิตสงูรุนแรง และมีภำวะแทรกซอ้นจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่อ
อวัยวะอย่ำงถำวร 

4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

- ตำบอดส ี
- ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

1) สำยตำไมป่กติเมื่อรกัษำโดยใช้แว่นแล้วยงัมสีำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทัง้สองข้ำง 
2) สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีทีสุ่ดแลว้ 
3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิต ิ

- หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสงูกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกต ิ
ทำงประสำทและกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรกัษำแล้วไม่ดีข้ึน 

- โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย 
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแตง่ตั้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคตรวจเพิม่เตมิได ้

- ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรอืแม้ปรำกฏเป็น 
ควำมเท็จข้ึนภำยหลัง จะตอ้งถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ 

- คุณสมบัติอื่น ๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมกำร 
 4.5.3 ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี โดยต้องแนบหนังสือรบัรองควำมประพฤติ 
มำพร้อมกับใบสมัคร 
                      4.5.4 ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มสีิทธ์ิเข้ำรบักำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับ 
กำรทดสอบทำงจิตเวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดงักล่ำวแล้วจึงจะมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
   4.5.5 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกบัณฑิต จะต้องสอบเพื่อรับใบ
ประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

4.6 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา 
  - ไม่ระบุ 
 

4.7 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
  - ไม่ระบุ 
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 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 

 6. หนังสือรับรองประวัติและผลงำนที่ออกโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำก 
สถำนศึกษำ 
  7. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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5. โครงการผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ ทั้งสิ้น 49 คน ดังนี ้
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 25 
2. หลักสูตรดรุิยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทย 4 
3. หลักสูตรดรุิยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศำสตรส์ำกล 

- แขนงวิชำดนตรีประยุกต ์
- แขนงวิชำดนตรีคลำสสิก 

 
10 
10 

รวมท้ังสิ้น 49 
 

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
  5.1 คณะมนุษยศาสตร์ 

5.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
- เป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษหรือเคยเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 

กับนำฏศิลป์ไทย 
- เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่องำนศิลปะกำรแสดง 
- เป็นผู้ไม่มีโรคทำงกระดูกและกล้ำมเนื้อที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนนำฏศิลป์ไทย 

5.1.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
 - มีควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรสีำกล หรือกำรขับร้อง 
 - สอบสัมภำษณ์พรอ้มทัง้น ำเสนอแฟ้มประวัติและผลงำน 
 

   5.1.3 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
- ผู้สมัครต้องมีควำมสำมำรถในกำรขับรอ้งหรือกำรบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

อย่ำงน้อย 1 เครื่องมือ 
 - สอบสัมภำษณ์พรอ้มทัง้น ำเสนอแฟ้มประวัติและผลงำน 
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 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  

- ประวัติส่วนตัว 
- ประวัติกำรศึกษำ 
- ผลงำนกำรแสดง 
- เหตุผลในกำรเข้ำศึกษำสำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
- รำงวัลและกจิกรรมต่ำงๆ 

3. สอบสัมภำษณ์ 
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น  75  คน ดังนี ้
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพม่ำศึกษำ 15 
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน 10 
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 5 
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 10 
5. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส 10 
6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 10 
7. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเกำหล ี 15 

รวมท้ังสิ้น 75 
 

6.1  คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
6.1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 

   6.1.2  มีจดหมำยรับรองด้ำนควำมประพฤติจำกครู 1 ฉบับ และจำกบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครองอีก 2 ฉบับ 
   6.1.3 เปน็ผูท้ี่ไม่มโีรคตดิต่อร้ำยแรง โรคสงัคมรงัเกียจ หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 

 6.1.4 มีหลักฐำนกำรท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตร กจิกรรมทำงวิชำกำร หรือรำงวัลด้ำน 
วิชำกำรที่เกี่ยวข้องกบัสำขำที่สมัคร (ถ้ำมี) 
 

 6.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา  คณะมนุษยศาสตร์ 
  6.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพมา่ศึกษา 
   - มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนภำษำพม่ำ หรือภำษำท้องถ่ิน หรือภำษำกลุ่ม 

ชำติพันธ์ุ หรือมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
  6.2.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

  - มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 
  - ผลคะแนนสอบวัดระดับภำษำจีน HSK  

 6.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
  - ผลคะแนนสอบวัดระดับภำษำญีปุ่่น ระดับ N5 ข้ึนไป หรือ 
  - มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมเฉพำะภำษำญี่ปุ่นไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 

 6.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  - ไม่ระบุ 
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 6.2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

  - ไม่ระบุ 
 6.2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  - ไม่ระบุ 
 6.2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหล ี

  - มีผลกำรสอบวัดระดบัภำษำเกำหลี ระดับ 2 ข้ึนไป หรือ  
  - ผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำภำษำเกำหลีตลอด 5 ภำคเรียน จ ำนวนรวมมำกกว่ำ 3 หน่วยกิต หรือ 
  - เคยเข้ำร่วมประกวดหรอืแข่งขันทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับภำษำเกำหลี ซึง่จัดโดยหน่วยงำน 

ภำยนอกโรงเรียนของนักเรียน เช่น งำนศิลปหัตถกรรมนักเรยีน สถำนทูตเกำหลี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน มหำวิทยำลัย 
 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกบุคคลที่ไม่ใช่ผูป้กครอง (เช่น ก ำนัน ผู้ใหญบ่้ำน นำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เป็นต้น) จ ำนวน 2 ฉบับ 
  7. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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7. โครงการผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ ทั้งสิ้น 78 คน ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

1. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ ์

25 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบสือ่นวัตกรรม 25 
3. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป ์ 28 

รวมท้ังสิ้น 78 
 

 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 7.1.1 ต้องเป็นผู้ที่ ก ำลั งศึกษำระดับ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือก ำลั งศึกษำระดับ ช้ัน

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำที่เกี่ยวข้องทำงศิลปะและกำรออกแบบ 
7.1.2 Portfolio ก ำหนดให้ส่งผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ อย่ำงน้อย 10 ช้ิน   
7.1.3 ยินดีรับผู้พิกำร ยกเว้นผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอดสนิท ทั้ง 2 ข้ำง 

 7.1.4 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่มีคุณภำพทำงไปรษณีย์ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด  
และสง่ผ่ำนระบบออนไลน์ https://forms.gle/9hWiUHjozNuTUouz8 หรือ QR code  
 

 
ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย  
ที่แสดงออกถึงควำมมปีระสบกำรณ์และทักษะที่ผูส้มัครมีเกีย่วกับงำนศิลปะและกำรออกแบบที่
เช่ือมโรงกบักำรเรียนในศำสตรส์ำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-6  เป็นหลัก หรือ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ันปีที่ 3 (ปวช.3) 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษไม่เกินขนำด  A4  ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของกระดำษ
หนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน   

https://forms.gle/9hWiUHjozNuTUouz8?fbclid=IwAR0wjN_4IqedFROdkCuGolOcGXWyiSS8LZB7rfwtcXRqie57YbrmXRhBuzs
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ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  พิมพ์ด้วยตัวอักษร  
Font Thai  TH SARABUN,  ขนำด  16 point หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง ประกอบไป
ด้วย  ช่ือ-นำมสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึงประวัติ
ผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ  เช่น  
กำรเข้ำอบรม  กำรเข้ำค่ำย  กำรเดินทำงท่องเที่ยว  กำรเข้ำประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ  
ทักษะ  ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬำ  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
 

7.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม 
 7.2.1 ต้องเป็นผู้ที่ ก ำลั งศึกษำระดับ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือก ำลั งศึกษำระดับ ช้ัน

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำที่เกี่ยวข้องทำงศิลปะและกำรออกแบบ 
7.2.2 ยินดีรับผู้พิกำร ยกเว้นผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอดสนิท 

ทั้ง 2 ข้ำง ตำบอดสี หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
7.2.3 Portfolio ก ำหนดให้ส่งผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ อย่ำงน้อย 10 ช้ิน   

  7.2.4 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่มีคุณภำพทำงไปรษณีย์ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด  
และส่งผ่ำนระบบออนไลน์ https://forms.gle/phuSwcoZ5qXwHjxg8 หรือ QR code  

 
ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย  
ที่แสดงออกถึงควำมมปีระสบกำรณ์และทักษะที่ผูส้มัครมีเกีย่วกับงำนศิลปะและกำรออกแบบ
ที่เช่ือมโรงกบักำรเรียนในศำสตรส์ำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-6  เป็นหลักมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ันปีที่ 3 (ปวช.3) 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษไม่เกินขนำด  A4  ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของกระดำษ
หนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน   
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FphuSwcoZ5qXwHjxg8%3Ffbclid%3DIwAR2wFbZAXPp3voRUNwZ9qUTj0wnXhOCm2bBiBMFlKItkgsdKKJARd0p9cmw&h=AT11dNuaieQC9iOy4NY5hiJ0ZE-YF9H5bZUz9kY1YelVjAgNeKqtRernbmk7ikkVrUVQpIGqwQkDOJ8raHeweVcF9ACDqXEYLUcqSK52mpJ6OkjxCMN3lnTmP9vomCT3L6hgIGdIbWfoEP7qoOA
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ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  พิมพ์ด้วยตัวอักษร  
Font Thai  Niramit,  ขนำด  16 point , Single Space  หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 
ประกอบไปด้วย  ช่ือ-นำมสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึง
ประวัติผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำน
มำ  เช่น  กำรเข้ำอบรม  กำรเข้ำค่ำย  กำรเดินทำงท่องเที่ยว  กำรเข้ำประกวดแข่งขันและ
รำงวัลที่ได้รับ  ทักษะ  ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬำ  คอมพิวเตอร์  เป็น
ต้น 
 

7.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 7.3.1 ต้องเป็นผู้ที่ ก ำลั งศึกษำระดับ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือก ำลั งศึกษำระดับ ช้ัน

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำศิลปะหรือสำขำที่เกี่ยวข้อง 
7.3.2 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำร คือ เป็นผู้พิกำรที่ตำบอดทัง้สองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคตอ่ 

กำรศึกษำ  
  7.1.4 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่มีคุณภำพทำงไปรษณีย์ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด  
และสง่ผ่ำนระบบออนไลน์ https://forms.gle/6QcnGjTfkxFLkAof7 หรอื QR code  

 
หมายเหต ุ :  ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย ที่ 
แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผูส้มัคร  มำกที่สุด  และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถทีเ่ช่ือมโยงกับ
กำรเรียนในศำสตรส์ำขำวิชำที่ผูส้มัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-6  เป็นหลัก หรือมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ันปีที่ 3 (ปวช.3) 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษไม่เกินขนำด  A4  ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของกระดำษหนึ่ง
แผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุช่ือ-สกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน   
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6QcnGjTfkxFLkAof7%3Ffbclid%3DIwAR0Sj3kzXs0M5jiQLb3AUWaE3X9pEY4wDDWxhYyhfCPA7wIbJKqMe-gPRj8&h=AT11dNuaieQC9iOy4NY5hiJ0ZE-YF9H5bZUz9kY1YelVjAgNeKqtRernbmk7ikkVrUVQpIGqwQkDOJ8raHeweVcF9ACDqXEYLUcqSK52mpJ6OkjxCMN3lnTmP9vomCT3L6hgIGdIbWfoEP7qoOA
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ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  พิมพ์ด้วยตัวอักษร  
Font Thai  Niramit,  ขนำด  16 point , Single Space  หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 
ประกอบไปด้วย  ช่ือ-นำมสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึง
ประวัติผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ  
เช่น  กำรเข้ำอบรม  กำรเข้ำค่ำย  กำรเดินทำงท่องเที่ยว  กำรเข้ำประกวดแข่งขันและรำงวัลที่
ได้รับ  ทักษะ  ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬำ  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
 

 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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8. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม จ ำนวนรับรวมทัง้สิ้น 25 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  25 
รวมท้ังสิ้น 25 

 

 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 1. ต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือก ำลังศึกษำระดับช้ันประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.) สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง 
2. ไม่เป็นผู้มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 

กำรศึกษำ 
  3. ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่มีคุณภำพทำงไปรษณีย์ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด และให้อัพ
โหลดรูปแบบ *pdf ลงในไดร์ฟแยกตำมสำขำ รอบ 1 : https://bit.ly/30BEXsY 
 

ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
รูปแบบ : ขนาดไม่เกิน A3 จัดส่งครบถ้วนทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี ้
           1) การส่งรูปเลม่และเอกสารตัวจริงจัดสง่ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจง้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
           2) การส่งผ่านระบบออนไลนท์าง https://qrgo.page.link/JWR7c หรือ QR code 

              
 

              มีรายละเอียดดังนี ้
               2.1 กรอกข้อมูลส่วนตัวตามรายการทีร่ะบุในฟอร์มให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจรงิ 
               2.2 อัพโหลดไฟล์ Portfolio ในรูปแบบ PDF รวมเพียง 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 500MB  
                    ประกอบด้วยเนือ้หาตามรายละเอียดทีร่ะบใุนส่วนต่อไปของเอกสารนี้) 
 

เน้ือหาของ Portfolio : ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนดังต่อไปนี ้
ส่วนท่ี 1 ผลงานการเขียนภาพและออกแบบตามโจทยท์ี่ก าหนดให้ต่อไปนี้ รวม 2 ภาพ   
           ไม่จ ากัดเทคนิคการน าเสนอ 
         1) ละแวกบ้านของฉัน (My neighbourhood) โดยให้ผูส้มัคร ถา่ยภาพตัวเองกับพ้ืนท่ี  

https://bit.ly/30BEXsY
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            ในละแวกบ้านของตน (อาจจะเป็นบ้านตัวเอง ตลาดแถวบ้าน สวนสาธารณะ ร้านกาแฟ  
            ฯลฯ) แล้วเขียนภาพบรรยากาศของพ้ืนท่ีน้ันๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเหมือนในภาพถ่าย  
            100% ให้มีการปรับปรงุมุมมองและสภาพแวดลอ้มจากภาพต้นฉบบัได้ เพื่อให้ได ้
            ภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม กล่าวคือ อาจเพิ่มหรือลดรายละเอียดบางอย่างจากสถานที่จริง 
             ได้บ้าง แต่ยังคงรับรู้ได้ว่าเป็นบรรยากาศของสถานที่นั้น และให้มีตัวผู้สมัครอยู่ใน 
            ส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพด้วย โดยให้แนบภาพถ่ายคู่กับสถานทีส่่งมากับผลงานใน  
            portfolio ด้วย 

                    2)  ห้องน่ังเล่นในฝัน ให้ผู้สมัครเขียนภาพห้องน่ังเล่นท่ีนิสิตฝันอยากมีในบ้านของตนเอง  
                        โดยให้มีตัวผู้สมัครอยู่ในส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพด้วย (ข้อนี้ไม่ต้องมีภาพถ่าย 
                        สถานที่ต้นแบบ) 

 ส่วนท่ี 2 ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบอื่นๆ นอกเหนือจากผลงานตามที่ก าหนดในส่วนที่ 1  
            ที่ท าข้ึนโดยฝีมือของผูส้มัครเอง ไมจ่ ากัดรปูแบบ อาจรวมทั้งภาพเขียนหรือการออกแบบด้วย 
            โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถที่เช่ือมโยงกบัการเรียน 
            ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม  
 

 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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9. โครงการทายาทผู้ประกอบการ จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 3 คน 
 

เนื่องด้วยภำควิชำศิลปะและกำรออกแบบ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้เปิดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ส ำหรับรองรับผู้ที่สนใจ
เข้ำศึกษำต่อในศำสตร์ด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยได้มีบัณฑิตส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วหลำยรุ่น  
ทั้งนี้เนื่องด้วยกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ เล็งเห็นว่ำมหำวิทยำลัยนเรศวรตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีผู้ประกอบกำรด้ำน
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์หรือธุรกิจอื่นที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ดังนั้น จึงมีมติว่ำในกำรคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้ำศึกษำ
ต่อควรมีโครงกำรพิเศษที่พิจำรณำผู้ทีม่ีควำมเกีย่วข้องกับธุรกิจดังกล่ำว เพื่อให้นิสิตที่เข้ำศึกษำต่อด้วยกระบวนกำร
คัดเลือกดังที่กล่ำวมำน้ีสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถจำกกำรเรียนไปต่อยอดส ำหรับธุรกิจของครอบครัวได้เมื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์ 3 
รวมท้ังสิ้น 3 

 
 9.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 

- ต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือก ำลังศึกษำระดับช้ันประกำศนียบัตร 
วิชำชีพ (ปวช.) ที่มีคุณสมบัติเป็นทำยำทผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ   

9.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
 9.2.1 ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือก ำลังศึกษำระดับช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

(ปวช.) สำขำที่เกี่ยวข้องทำงศิลปะและกำรออกแบบ 
 9.2.2 หลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทผู้ประกอบกำร 

9.2.3 ยินดีรับผู้พิกำร ยกเว้นผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอดสนิท 
ทั้ง 2 ข้ำง 

9.2.4 Portfolio ก ำหนดให้ส่งผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ อย่ำงน้อย 10 ช้ิน   
  9.2.5 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่มีคุณภำพทำงไปรษณีย์ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด และให้
อัพโหลดรูปแบบ *pdf ลงในไดร์ฟแยกตำมสำขำ รอบ 1 :  https://bit.ly/30BEXsY 
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ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย  

ที่แสดงออกถึงควำมมปีระสบกำรณ์และทักษะที่ผูส้มัครมีเกีย่วกับงำนศิลปะและกำรออกแบบ
ที่เช่ือมโรงกบักำรเรียนในศำสตรส์ำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-6  เป็นหลัก หรือมัธยมศึกษำปีที่ 1  
ถึง ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ันปีที่ 3 (ปวช.3) 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษไม่เกินขนำด  A4  ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของกระดำษ
หนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน   

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  ประกอบไปด้วย  
ช่ือ-นำมสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำน
อื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ  เช่น  กำรเข้ำ
อบรม  กำรเข้ำค่ำย  กำรเดินทำงท่องเที่ยว  กำรเข้ำประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ  
ทักษะ  ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬำ  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. หนังสือรับรองกำรเป็นทำยำทผูป้ระกอบกำร 

  7. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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10. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) 
จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ ทั้งสิ้น 64 คน ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี 3 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 2 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์ 10 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์ 10 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 1 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ 5 
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์ 2 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำโลจสิติกส์และดจิิทลัซัพพลำยเชน 3 

คณะเภสัชศาสตร์ 
1. หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบรบิำลทำงเภสัชกรรม   5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครือ่งส ำอำง 

และผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ   
15 

คณะนิติศาสตร์ 
1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  2 

รวมท้ังสิ้น 64 
 
คุณสมบัติเฉพาะโครงการ เป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำค่ำยฝกึอบรมโครงกำรสง่เสริมโอลมิปิกวิชำกำรและ

พัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร ์ค่ำย 1 ค่ำย 2 และค่ำย 3 โดยให้ศึกษำรำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะ
หลักสูตร/สำขำวิชำ ดังนี้ 
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 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
 10.1  คณะวิทยาศาสตร ์

  10.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ และสำขำวิชำ 
วิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

- ผ่ำนกำรเข้ำค่ำย สอวน. ค่ำย 2 
   - เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

  10.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

- ผ่ำนกำรเข้ำค่ำย สอวน. ค่ำย 2 
   - เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 
5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  10.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำชีววิทยำ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ 

- ผ่ำนกำรเข้ำค่ำย สอวน. ค่ำย 2 
  10.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำฟิสิกสป์ระยกุต ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
- ผ่ำนกำรเข้ำค่ำย สอวน. ค่ำย 2 
 

10.2 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
 - ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

หรือสำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์) หรือแผนกำรเรียนที่เน้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
 - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 - ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 
 - ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio ฉบับจรงิ และใบแสดงผลกำรเรียน ปพ.1 

ฉบับจริง มำแสดงในวันสอบสมัภำษณ์ 
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10.3 คณะเภสัชศาสตร์ 
  10.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

(1) ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลกำรเรียนเฉลีย่สะสม สำยวิทยำศำสตร ์
และคณิตศำสตร์ เท่ำนั้น และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25  

 (2)  เป็นนักเรียนทีผ่่ำนกำรคัดเลือกเข้ำอบรมค่ำย 1 ไม่ระบสุำขำวิชำ 
    (3) สง่เรียงควำมที่แสดงถึงควำมตั้งใจและควำมคำดหวังในกำรเข้ำเรียนสำขำน้ี  
แนบมำพรอ้มกบัใบสมัคร 
    (4) ผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio และแบบแสดงผลกำรเรียน 
(ใบรบัรองผลกำรเรียน) มำในวันสอบสมัภำษณ์ 
    (5) ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ หำกผ่ำนกำร
ทดสอบดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำ  
คณะเภสัชศำสตร์ 
 

  10.3.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
โดยเป็นกำรสมควรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรเภสัช 

ศำสตรบัณฑิตให้เหมำะสม โดยยึดหลักกำรส ำคัญ 3 ประกำร คือ ประการแรก ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย 
ประการท่ีสอง ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อนิสิตเภสัชศำสตร์ และประการท่ีสาม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6)  
สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เท่ำนั้น  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50  

 (2) ต้องเป็นนักเรียนผ่ำนกำรเข้ำค่ำย สอวน. ค่ำย 3 ในสำขำวิชำชีววิทยำ  
หรือสำขำวิชำเคมี  ไม่เกิน 2 ปี โดยสาขาวิชาชีววิทยา รับจ านวน 3 คน  และสาขาวิชาเคมี รับจ านวน 2 คน 

(3) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐได ้
หลังส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถท ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำลตำมระเบียบ
และเงื่อนไขของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย  

(4) ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค  หรือควำม 
พิกำร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  ดังต่อไปนี้ 

        - มีปัญหำทำงด้ำนจิตเวชข้ันรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง  
และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychosis) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe 
neurosis)  โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (personality disorders)  โดยเฉพำะ antisocial personality disorders 
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หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำร
ปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

        - เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง  
ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบ
วิชำชีพเภสัชกรรม     

        - เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิด 
อันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
             - มี ค วำมพิ ก ำรท ำงร่ ำงก ำยอั น เป็ น อั น เป็ นอุ ป ส รรคต่ อ กำร ศึ กษ ำ  
กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

          - มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ 
ควำมถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค ำพูด (speech discrimination 
score) น้อยกว่ำร้อยละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลส์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing 
loss) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
             - โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจ
ร่ำงกำยของสถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

หมายเหต ุ
1. หำกผู้เข้ำศึกษำให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรำกฏเป็นควำมเท็จข้ึนภำยหลัง จะตอ้ง

ถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น 
2. ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ จึงจะมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำร 
3. หำกตรวจพบตำบอดสี/พร่องสี  จำกกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัยนเรศวร  ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ตรวจเฉพำะทำงเพิ่มเติม เพื่อตรวจรำยละเอียดควำมผิดปกติตำบอดสี/พร่องสี และส่งผลกำรตรวจให้ทำงคณะ
เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ในวันรำยงำนตัวนิสิต เพื่อให้คณะฯได้รับทรำบประวัติทำงตำบอดสี/ตำพร่องสี 
และสำมำรถกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำศึกษำ 

4. ผู้เข้ำศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเพื่อหำภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ในกรณีที่ไม่มี 

ภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม  

5. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio และแบบแสดงผลกำรเรียน (ใบรับรองผลกำรเรียน) 
มำในวันสอบสัมภำษณ์ 

6. มีคุณสมบัติเฉพำะของผูเ้ข้ำเรียน หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบรบิำลทำงเภสัชกรรม 
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 10.4 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
  - ต้องเป็นผูท้ี่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำค่ำยฝึกอบรมโครงกำร สอวน. ค่ำย 2 
 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. หนังสือรับรองกำรผ่ำนค่ำย สอวน. 
  7. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 
จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 17 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี 4 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 4 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์ 4 

รวมท้ังสิ้น 17 
 

 11.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
  11.1.1 ส าหรับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

- เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบวัดสมรรถนะทำงวิชำกำรและกำรคิดวิเครำะห์ทำง 
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จำกสถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยมีผลกำรสอบเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ข้ึนไป เรียงตำมล ำดับคะแนน 
  11.1.2 ส าหรับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนพิษณุโลก 
พิทยาคม (โรงเรียนคู่ศูนย์) 

- เป็นนักเรียนทุน พสวท. ทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ  
2563 จำกโรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม (โรงเรียนคู่ศูนย์)  

- ผ่ำนกำรสอบวัดสมรรถนะทำงวิชำกำรและกำรคิดวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์และ 
คณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) 
 

 11.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 
  11.2.1  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2563 

 (1) เป็นผูท้ี่ก ำลงัศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 และต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ย 
      สะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 (2) มีสัญชำติไทย  
(3) ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ำยแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  
(4) มีควำมขยันหมั่นเพียร มีควำมประพฤติดีและมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
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  11.2.2 ส าหรับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนพิษณุโลก 
พิทยาคม (โรงเรียนคู่ศูนย์) 
   - เป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะโครงกำรฯ ข้อ 11.1.2 
 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของ 

แต่ละสำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีทีผู่้สมัครมำกกว่ำจ ำนวนรับ มหำวิทยำลัยจะตัดสินผลกำรคัดเลือกโดยน ำผลกำร 

เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน มำเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งในกำรพิจำรณำรบัเข้ำตำม
จ ำนวนรับที่หลักสูตร/สำขำวิชำก ำหนด ในกรณีที่ล ำดับสุดทำ้ยของจ ำนวนรบัมีคะแนน GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัย
จะประกำศใหเ้ป็นผู้มสีิทธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด 

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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12. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.) 
จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 101 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี 3 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 2 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์ 5 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์ 5 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 1 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ 5 
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์ 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 3 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 3 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 10 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสด ุ 5 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี 3 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  3 

คณะเภสัชศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสชักรรม   10 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครือ่งส ำอำง 

และผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ   
15 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล 6 
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ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะสหเวชศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสเีทคนิค 2 
2. หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต  2 

รวมท้ังสิ้น 101 
 

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ ต้องเป็นนักเรียนในโครงกำรสนบัสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ 
ในโรงเรียนโดยก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (วมว.)  ซึ่งสามารถเช็ครายชื่อโรงเรียนได้ท่ีเว็บไซด์ 
http://scius.most.go.th/project/match/view_data 
 

 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
12.1  คณะวิทยาศาสตร ์

  12.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ และสำขำวิชำ 
วิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

  12.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 
5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  12.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำชีววิทยำ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ 

  12.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำฟิสิกสป์ระยกุต ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
 12.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
 

http://scius.most.go.th/project/match/view_data


60 
 

 12.3 คณะเภสัชศาสตร์ 
  12.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑธรรมชำต ิ

 (1) เป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และ 
คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25  

 (2) มีคะแนนเฉลี่ยรวมกลุม่สำระวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 
 (3) เป็นนักเรียนทีผ่่ำนกำรคัดเลอืกเข้ำอบรมค่ำย 1 ไม่ระบสุำขำวิชำ ไม่เกิน 2 ปี  

พร้อมแนบเอกสำรกำรเข้ำร่วม 
    (4) ส่งเรียงควำมที่แสดงถึงควำมตั้งใจและควำมคำดหวังในกำรเข้ำเรียนสำขำน้ี  
แนบมำพรอ้มกบัใบสมัคร 
    (5) ผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio และแบบแสดงผลกำรเรียน 
(ใบรบัรองผลกำรเรียน) มำในวันสอบสมัภำษณ์ 
    (6) ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ หำกผ่ำนกำร
ทดสอบดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำ  
คณะเภสัชศำสตร์ 
  12.3.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

โดยเป็นกำรสมควรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรเภสัช 
ศำสตรบัณฑิตให้เหมำะสม โดยยึดหลักกำรส ำคัญ 3 ประกำร คือ ประการแรก ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย 
ประการท่ีสอง ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อนิสิตเภสัชศำสตร์ และประการท่ีสาม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์และ 
คณิตศำสตร์เท่ำนั้น มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 และคะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50  

2) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้หลัง 
ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถท ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำลตำมระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย  

3) ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค  หรือควำม 
พิกำร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  ดังต่อไปนี้ 

        3.1) มีปัญหำทำงด้ำนจิตเวชข้ันรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง  
และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychosis) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe 
neurosis)  โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (personality disorders)  โดยเฉพำะ antisocial personality disorders 



61 
 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำร
ปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

        3.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง  
ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบ
วิชำชีพเภสัชกรรม     

        3.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิด 
อันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
             3 .4 ) มี ค ว ำ ม พิ ก ำ ร ท ำ งร่ ำ ง ก ำย อั น เป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  
กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

          3.5) มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ 
ควำมถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค ำพูด (speech discrimination 
score) น้อยกว่ำร้อยละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลส์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing 
loss) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
             3.6) โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจ
ร่ำงกำยของสถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

หมายเหต ุ
1. หำกผู้เข้ำศึกษำให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรำกฏเป็นควำมเท็จข้ึนภำยหลัง จะตอ้ง

ถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น 
2. ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ จึงจะมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำร 
3. หำกตรวจพบตำบอดสี/พร่องสี  จำกกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัยนเรศวร  ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ตรวจเฉพำะทำงเพิ่มเติม เพื่อตรวจรำยละเอียดควำมผิดปกติตำบอดสี/พร่องสี และส่งผลกำรตรวจให้ทำงคณะ
เภ สั ชศ ำส ตร์  มห ำ วิท ย ำลั ย น เรศ วร  ใน วัน รำย งำน ตั วนิ สิ ต  เพื่ อ ให้ คณ ะฯ ได้ รั บ ท รำ บ ป ระ วัติ 
ทำงตำบอดสี/ตำพร่องสี และสำมำรถกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในกำร
รับเข้ำศึกษำ 

4. ผู้เข้ำศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเพื่อหำภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ในกรณีที่ไม่มี 

ภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม  
5. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio และแบบแสดงผลกำรเรียน (ใบรับรอง 

ผลกำรเรียน) มำในวันสอบสัมภำษณ์ 
 6. มีคุณสมบัติเฉพำะของผู้เข้ำเรียน หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม  
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 12.4 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
12.4.1 เป้นนักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
12.4.2  เพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลศำสตร์ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี  

และภำคปฏิบัติที่  ต้องกำรฝึกให้กำรพยำบำลผู้รับบริกำร ผู้สมัครเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตร์จะต้องมี
สุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรงและปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
(2) มีปัญหำทำงจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (severe 

neurosis) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ 
borderline  personality รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 

(3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร
อย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

(4) โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 - โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 
ปี โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เช่ียวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

  - โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เวช
กรรม 

 - โรคควำมดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่อ
อวัยวะอย่ำงถำวร 

  - ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
 - โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

(5) ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
(6) ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพโดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 - สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำโดยใช้แว่นตำแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 สองข้ำง 
 - สำยตำข้ำงดี ต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว 
 - ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

(7) หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำท
และกำรได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 
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(8) โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  อำจแต่งตั้งผู้เช่ียวชำญเฉพำะ
โรคตรวจบำงรำยบุคคลเพิ่มเติมได้ 

(9) ระบุกำรตรวจร่ำงกำยเกี่ยวกับอวัยวะส ำคัญในกำรรับรู้ของประสำททั้ง 5 คือ หู ตำ จมูก 
กำรรับรส และประสำทจำกกำรสัมผัส 

(10)  น้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 45 กิโลกรัม  ส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 150 เซนติเมตร 
(11)  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ จะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยมำในวันสอบ

สัมภำษณ์ตำมแบบฟอร์มส ำหรับกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยของคณะพยำบำลศำสตร์ 
(12)  ผู้เข้ำศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเพื่อหำภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส  

ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใสดังกล่ำวต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันเพิ่มเติม ณ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้วย
ตนเอง 

 
12.4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) 

(1) ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
(2) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

- กำรใช้มือต้องปกต ิ
 

 12.5 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
  - ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบตัิงำน 

- ไม่เป็นผู้ทีม่ีควำมพิกำรทำงสำยตำ  ดังนี้ ตำบอดทัง้สองข้ำง สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำโดยใช้ 

แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง ตำบอดสีชนิดรนุแรงทัง้สองข้ำง 

 
 
 
 
 
 
 



64 
 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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13. โครงการทายาทเกษตรกร  จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 98 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 10 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร ์ 5 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 10 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 3 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ 10 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 50 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร 5 

รวมท้ังสิ้น 98 
 

13.1  คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
- จะต้องเป็นบุตรของผู้ที่มีอำชีพเกี่ยวข้องกับกำรเกษตร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจำก 

เกษตรจังหวัด เกษตรอ ำเภอ เกษตรต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสมำคมวิชำชีพทำงกำรเกษตร  
ที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย  ที่สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งดูแลพื้นที่ที่บิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง (ในกรณี
บิดำ-มำรดำ เสียชีวิต) ท ำกำรเกษตร ทั้งนี้ ขอให้ระบุหมำยเลขบัตรเกษตรกรของผู้ปกครอง (ถ้ำมี) 

- ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีภูมิล ำเนำหรืออำศัยอยู่ในภูมิล ำเนำไม่ต่ ำกว่ำ 6  
เดือน ในเขต 10 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตำก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พจิิตร ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ 
อุทัยธำนี และชัยนำท 

13.2  คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  13.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
   - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ 

  13.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
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  13.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

13.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  
สำขำวิชำภูมิศำสตร์ และสำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
13.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง  

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 

13.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  13.3.1  พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรที่สมัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแต่
ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 

13.3.2  แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  13.3.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด  

13.3.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
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 13.4 เอกสารประกอบการสมัคร 
  13.4.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  13.4.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  13.4.3 ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  13.4.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  13.4.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  13.4.6 หนังสือรับรองกำรเป็นบุตรเกษตรกำร ที่ออกโดยเกษตรจังหวัด เกษตรอ ำเภอ เกษตร
ต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสมำคมวิชำชีพทำงกำรเกษตร  
ที่จดทะเบียนถูกตอ้งตำมกฎหมำย  ที่สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งดูแลพื้นที่ทีบ่ิดำ-มำรดำ หรอืผูป้กครอง (ในกรณี
บิดำ-มำรดำ เสียชีวิต) ท ำกำรเกษตร ทั้งนี้ ขอให้ระบหุมำยเลขบัตรเกษตรกรของผูป้กครอง (ถ้ำมี) 
  13.4.7 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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14.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 90 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 45 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร ์ 3 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 5 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 2 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ 5 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 30 

รวมท้ังสิ้น 90 
 

14.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
- จะต้องเป็นบุตรของผู้ที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะต้องมี 

หนังสือรับรองจำก นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศบำล นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  เช่น บุตรของผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด ฯลฯ เป็นต้น เป็นผู้ที่มีภูมิล ำเนำหรืออำศัยอยู่ในภูมิล ำเนำไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน ในเขตจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตำก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำนี และชัยนำท 

ค านิยาม : 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบบทั่วไป คือ องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด เทศบำล และ 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
 14.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
  14.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  14.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
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14.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  
สำขำวิชำภูมิศำสตร์ และสำขำวิชำเกษตรแม่นย ำ 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
14.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง  

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
14.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 

  14.3.1  พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรที่สมัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแต่
ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 

14.3.2  แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  14.3.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด  

14.3.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 14.4 เอกสารประกอบการสมัคร 
  14.4.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  14.4.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  14.4.3  ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบบั 
  14.4.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  14.4.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 

14.4.6 หนังสือรับรองกำรเป็นบุตรของผู้ที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศบำล นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เช่น 
บุตรของผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ฯลฯ เป็นต้น 

  14.4.7 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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15. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 47 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 40 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 2 

รวมท้ังสิ้น 47 
  

15.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
- นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตร จะต้องเป็นนักเรียน 

มัธยมศึกษำตอนปลำยที่ได้เข้ำร่วมกำรประกวดโครงงำน ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตร ในงำนเกษตรนเรศวร  คณะ
เกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยนเรศวร 

- ผู้สมัครต้องแนบส ำเนำใบประกำศนียบัตร กำรเข้ำร่วมกำรประกวดโครงงำนด้ำน 
วิทยำศำสตร์กำรเกษตร  ในงำนเกษตรนเรศวร  คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
มหำวิทยำลัยนเรศวร จ ำนวน 1 ชุด 
 
 15.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  
  15.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร  

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

  15.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 
 
 
 



71 
 

15.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  15.3.1  พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรที่สมัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแต่
ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 

15.3.2  แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  15.3.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด  

15.3.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 15.4 เอกสารประกอบการสมัคร 
  15.4.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  15.4.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  15.4.3  ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบบั 
  15.4.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  15.4.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 

15.4.6 ส ำเนำใบประกำศนียบัตร กำรเข้ำร่วมกำรประกวดโครงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตร   
ในงำนเกษตรนเรศวร คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม  มหำวิทยำลัยนเรศวร จ ำนวน 1 ชุด 
  15.4.7 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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16. โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 21 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 1 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ 5 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร 5 

รวมท้ังสิ้น 21 
 

 16.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
   - จะต้องเป็นบุตรของผูท้ี่มีอำชีพเกี่ยวข้องกบักำรเกษตร โดยจะต้องมีหนงัสือรับรองจำกเกษตร
จังหวัด เกษตรอ ำเภอ เกษตรต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสมำคมวิชำชีพทำงกำรเกษตร ทีจ่ด
ทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย  ที่สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งดแูลพื้นที่ทีบ่ิดำ-มำรดำ หรือผูป้กครอง (ในกรณีบิดำ-
มำรดำ เสียชีวิต) ท ำกำรเกษตร ทั้งนี้ ขอใหร้ะบหุมำยเลขบตัรเกษตรกรของผูป้กครอง (ถ้ำมี) 
 ค านิยาม : ผู้ที่ มี อำชีพเกษตรกรหมำยถึง เกษตรกร และผู้ที่ มี อำชีพที่ เกี่ยวข้องกับ เกษตรกร  
เช่น ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ ชุมชน ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรแปรรูปผลผ ลิตทำงกำรเกษตร กลุ่ มแม่บ้ ำน  
หรือ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 
 
 16.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  
  16.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

  16.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
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16.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

16.2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

 

16.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  16.3.1  พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรที่สมัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแต่
ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 

16.3.2  แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  16.3.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด  

16.3.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
 

 16.4 เอกสารประกอบการสมัคร 
  16.4.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  16.4.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  16.4.3  ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบบั 
  16.4.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  16.4.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 

16.4.6 หนังสือรับรองกำรเป็นบุตรของผู้ที่มีอำชีพเกี่ยวข้องกับกำรเกษตร ที่ออกโดยเกษตร 
จังหวัด เกษตรอ ำเภอ เกษตรต ำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือสมำคมวิชำชีพทำงก ำรเกษตร ที่จด
ทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย  ที่สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งดูแลพื้นที่ที่บิดำ-มำรดำ หรือผู้ปกครอง (ในกรณีบิดำ-
มำรดำ เสียชีวิต) ท ำกำรเกษตร ทั้งนี้ ขอให้ระบุหมำยเลขบัตรเกษตรกรของผู้ปกครอง (ถ้ำมี) 
  16.4.7 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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17. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 13 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร ์ 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 3 

รวมท้ังสิ้น 13 
 

 17.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
- มีควำมเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) ที่ปฏิบัตหิน้ำที่ใน 

กำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่ โดยมหีนังสือรับรองจำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัด หรอื 
- เป็นบุคคลทีท่รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัด (ทสจ.) เห็นว่ำเคยร่วมโครงกำร 

อนุรักษ์สิง่แวดล้อมของจงัหวัดโดยมหีนังสือรับรองจำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัด 
 
 17.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สำขำวิชำ คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 
  17.2.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

17.2.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

  17.2.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
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17.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  17.3.1  พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรที่สมัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแต่
ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 

17.3.2  แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  17.3.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด  

17.3.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
 

 17.4 เอกสารประกอบการสมัคร 
  17.4.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  17.4.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  17.4.3  ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบบั 
  17.4.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  17.4.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 

17.4.6 หนังสือรับรองจำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
17.4.7 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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18. โครงการช้างศึกพระนเรศวร  จ ำนวนรับรวมทัง้สิ้น 22 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 2 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่งกล 5 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 5 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสด ุ 5 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี 3 

รวมท้ังสิ้น 22 
 
 18.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน 
3.00 ข้ึนไป โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมวิชำคณิตศำสตร์ และผลกำรเรียนเฉลี่ยมรวมวิชำฟิสิกส์ 3.00 ข้ึนไป หรือ 
เป็นนักเรียนที่เคยเข้ำร่วมโครงกำรที่ 1-5  โครงกำรใดโครงกำรหนึ่ง ดังต่อไป 
   1. โครงกำรกำรรับนัก เรียนที่ผ่ ำนกำรคัดเลือกจำกกำรประกวดโครงงำนของ
นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ (Young Scientist Competition) 
   2. โครงกำรพัฒนำรับนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรค่ำย
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ (Electronic Camp) และค่ำยนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ช้ันสูง (Advanced Electronic 
Camp) 
   3. โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
(สอวน.) 

  4. โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กและ 
เยำวชน 
   5. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดต้ังห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนโดยก ำกบัดูแลของ
มหำวิทยำลัย (วมว.) 
 
 18.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสำขำวิชำ 

- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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19. โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกท่ีเรียนก่อนไว จ ำนวนรับรวมทัง้สิ้น 188 คน         
 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้นักเรียนทั่วประเทศ ที่มีควำมรู้ / ควำมสำมำรถพิเศษ ได้มีโอกำส
เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ กับคณะบริหำรธุรกจิ เศรษฐศำสตร์และกำรสื่อสำร โดยไม่มกีำรสอบข้อเขียน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

1. หลักสูตรนเิทศศำสตรบัณฑิต 80 
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 8 
3. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ 15 
4. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 10 
5. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน 20 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 20 
7. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต 15 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ 20 

รวมท้ังสิ้น 188 
 

19.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
  รับนักเรียนที่ก ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ ท่ัวประเทศ 
 19.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

19.2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50  
2) เคยได้รับรำงวัลหรือเกียรตบิัตร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม หรือ เกียรตบิัตรจำก 

กำรเข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำ/บ ำเพญ็ประโยชนส์ำธำรณะ หรือเกียรติบัตรเกี่ยวกับกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย หรือรำงวัลหรือเกียรติบัตรด้ำนวิชำกำร 
   ** ทั้งนี้ หำกครอบครัวประกอบอำชีพ/เจ้ำของกจิกำรรับท ำบัญชี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

19.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
1) มีใบรับรองกำรเป็นนักเรียนดีเด่น จำกค่ำย Finnovative Bootcamp  

มหำวิทยำลัยนเรศวร หรือเกรดเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
2) เกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
3) เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
4) เรียนโปรแกรมด้ำนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรอืโปรแกรมศลิปศำสตร์-คณิตศำสตร ์
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19.2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 และ 
2) เกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 และ 
3) เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
4) เรียนโปรแกรมด้ำนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรอืโปรแกรมศลิปศำสตร์-คณิตศำสตร ์ 
5) เป็นบุตรของครอบครัวทีป่ระกอบอำชีพทำงด้ำนธุรกิจ 

19.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
2) เรียนโปรแกรมด้ำนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรอืโปรแกรมศลิปศำสตร์-คณิตศำสตร ์ 

19.2.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 หรือมผีลกำรเรียน 

เฉลี่ยสะสม GPA  5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 แต่ต้องมีทักษะด้ำนสื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศยุคดิจิทลั ทักษะกำร
สื่อสำร ทักษะกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล และควำมสำมำรถในกำรยืดหยุ่น  

2) มีหนังสือรบัรองผลงำนทีส่ร้ำงช่ือเสียงระดับโรงเรียน หรอืระดับภูมิภำค หรอืระดบั 
จังหวัด หรือระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ หรือ 

3) เคยเข้ำร่วมค่ำยทำงด้ำนนเิทศศำสตร์กับองค์กรภำยนอกโรงเรียน หรือกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรมต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องทำงด้ำนนิเทศศำสตร์ของโรงเรียน 

19.2.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
1) เรียนโปรแกรมด้ำนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรอืโปรแกรมศลิปศำสตร์-คณิตศำสตร ์ 
2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  

   3) กรณีมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ต่ ำกว่ำ 2.75 แต่ต้องมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยกลุ่มสำระวิชำคณิตศำสตร์ 3.00 ข้ึนไป หรือเคยร่วมโครงกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ ทีจ่ัดโดยหน่วยงำนเศรษฐกจิ
ระดับประเทศ หรือ มหำวิทยำลัยทุกแห่งจัดข้ึน โดยมีส ำเนำประกำศนียบัตรแนบประกอบกำรสมัคร 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตผู้มีคุณสมบัต ิ
จะต้องผ่ำนกำรเขียนเรียงควำม และกำรสัมภำษณ์อีกครั้ง โดย 

- เขียนเรียงควำม 1 หน้ำกระดำษ A4 ด้วยลำยมือ (หัวข้อ “ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั 
เศรษฐศำสตร์”) 

- ผ่ำนกำรสอบสมัภำษณ์จำกคณะกรรมกำร 
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19.2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 และ 

     2) ผ่ำนกำรเข้ำอบรม หรือเข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว หรือ ทำยำท 
ผู้ประกอบกำรธุรกจิกำรท่องเที่ยว โดยมีเอกสำรกำรประกอบกิจกำรของผู้ปกครองมำแสดง 

3) มีควำมสำมำรถพเิศษ เช่น ร ำไทย กำรจัดดอกไม้ โดยมีวุฒิบัตรรับรอง  
4) ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ) และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00   

  19.2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
2) ส่งผลงำนกำรน ำเสนอ (Presentation) โดยใช้โปรแกรม PowerPoint หัวข้อ  

“แนะน ำตนเองและควำมคำดหวังเมื่อเรียนจบจำกสำขำวิชำน้ี” โดยสั่งพิมพ์ (Print) และ Copy File ใสแ่ผ่น 
CD แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรทีส่มัคร และคุณสมบัตเิฉพำะของแตล่ะ

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
3. กรณีมผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน

เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน 
GPA เท่ำกัน มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรบักำรสอบสมัภำษณ์ทั้งหมด  

4. กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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  7. เอกสำรประกอบกำรสมัครเพิ่มเตมิ 
7.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและกำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ 

ส่งผลงำนกำรน ำเสนอ (Presentation) โดยใช้โปรแกรม PowerPoint หัวข้อ “แนะน ำตนเองและควำมคำดหวัง
เมื่อเรียนจบจำกสำขำวิชำน้ี” โดยสั่งพิมพ์ (Print) และ Coppy File ใสแ่ผ่น CD 
   7.2 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต  
    - ส ำเนำประกำศนียบัตรที่เข้ำโครงกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ ทีจ่ัดโดยหน่วยงำน
เศรษฐกจิระดบัประเทศ หรือ มหำวิทยำลัยทุกแหง่จัดข้ึน 

- เรียงควำม 1 หน้ำกระดำษ A4 ด้วยลำยมือ (หัวข้อ “ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
เศรษฐศำสตร์”) 

7.3 หลักสูตรนเิทศศำสตรบัณฑิต แนบหนังสือรบัรองผลงำนที่สร้ำงช่ือเสียงระดับ 
โรงเรียน หรือระดับภูมิภำค หรอืระดบัจงัหวัด หรอืระดบัประเทศ หรอืระดบันำนำชำติ หรือเอกสำรกำรเข้ำร่วม
ค่ำยทำงด้ำนนิเทศศำสตร์กับองค์กรภำยนอกโรงเรียน หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องทำงด้ำนนิเทศ
ศำสตร์ของโรงเรียน 
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20. โครงการ Law for Languages จ ำนวนรบัรวมทั้งสิ้น 10 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะนิติศาสตร์ 

1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  10 
รวมท้ังสิ้น 10 

 

20.1  คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
20.1.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5  

ภำคเรียน ไม่น้อยกว่ำ 3.00 

20.1.2 ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี โดยต้องแนบหนังสือรับรองควำมประพฤติ 

จำกโรงเรียนมำพร้อมกับใบสมัคร  

20.1.3 มีหลกัฐำนกำรท ำกจิกรรมเสริมหลกัสูตร หรอืกิจกรรมทำงวิชำกำรด้ำน 

ภำษำต่ำงประเทศ อันดับที่ 1-3 ในระดับโรงเรียนข้ึนไป ภำยในระยะเวลำย้อนหลังไมเ่กิน 3 ปี นับหลังจำกวัน 

ที่เปิดรับสมัคร 

20.1.4 มีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนนกัเรียนในต่ำงประเทศ เป็นระยะเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 6  

เดือน (ถ้ำม)ี 

20.1.5 มีผลคะแนนสอบวัดระดับควำมรู้ควำมสำมำรถภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 

20.1.6  ในกรณีที่คุณสมบัติควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศของผู้สมัครไม่เป็นตำมประกำศ 

ในข้อ 20.1.3 ให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของทำงคณะกรรมกำรผู้ด ำเนินกำรจัดรบัสมัคร (เพื่อให้ได้รับสิทธ์ิในกำรสมัคร) 

 หมำยเหตุ : ให้ผูส้มัครแนบหลักฐำนหนังสือรับรองควำมประพฤติตำมข้อ 20.1.2 และหลกัฐำนแสดงกำร

เข้ำร่วมโครงกำรหรือกำรเข้ำร่วมกำรท ำกิจกรรมตำมข้อ 20.1.3 ข้อ 20.1.4 และข้อ 20.1.5 มำพร้อมกบัใบสมัคร 

20.2 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  20.2.1 พิจำรณำคุณสมบัตทิั่วไป  คุณสมบัติเฉพำะโครงกำรที่สมัคร และคุณสมบัติเฉพำะของแต่
ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 

20.2.2 แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  20.2.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด  
  20.2.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
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21. โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 29 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะนิติศาสตร์ 

1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  29 
รวมท้ังสิ้น 29 

 

21.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
21.1.1 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5  

ภำคเรียน ไม่น้อยกว่ำ 3.00 

21.1.2 ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี โดยต้องแนบหนังสือรับรองควำมประพฤติ 

จำกโรงเรียน  

21.1.3 เคยท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมทำงวิชำก 

ำร  หรือรำงวัลด้ำนวิชำกำรที ่

เกี่ยวข้องกบัสำขำนิติศำสตร์ เช่น ใบประกำศนียบัตรกำรท ำกิจกรรม รูปภำพกำรท ำกจิกรรม เป็นต้น 

21.1.4 ในกรณีที่คุณสมบัติควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำกำรของผูส้มัครไม่เป็นตำมประกำศในข้อ 

21.1.3 ให้ข้ึนอยู่กับดุลพินจิของทำงคณะกรรมกำรผู้ด ำเนินกำรจัดรับสมัคร (เพื่อให้ได้รับสิทธ์ิในกำรสมัคร) 
  

 หมำยเหตุ : ให้ผูส้มัครแนบหลักฐำนหนังสือรับรองควำมประพฤติตำมข้อ 21.1.2 และหลกัฐำนแสดงกำร

เข้ำร่วมโครงกำรหรือกำรเข้ำร่วมกำรท ำกิจกรรมตำมข้อ 21.1.3 มำพร้อมกบัใบสมัคร 

21.2 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  21.2.1 พิจำรณำคุณสมบัตทิั่วไป  คุณสมบัติเฉพำะโครงกำรที่สมัคร และคุณสมบัติเฉพำะของแต่
ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 

21.2.2 แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  21.2.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด 
  21.2.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
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 21.3 เอกสารประกอบการสมัคร 
  21.3.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  21.3.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  21.3.3 ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  21.3.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  21.3.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  21.3.6 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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22. โครงการพิเศษส าหรับบุตรเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ ำนวนรับรวม 
ทั้งสิ้น 45 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

1. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน  30 
2. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรดูแลและกำรจัดกำรสุขภำพ 

ผู้สงูอำยุ 
15 

รวมท้ังสิ้น 45 
 

 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
1. ต้องเป็นบุตรสำยตรงที่เกิดจำกบิดำ หรือมำรดำที่ปัจจุบันเป็นเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  

(ทุกต ำแหน่ง) ที่ปฏิบัติงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือบุตรสำยตรงที่เกิดจำกบิดำ หรือมำรดำที่ปัจจุบัน
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน โดยมีเอกสำรยืนยันหรือรับรองว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขหรืออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ได้แก่ บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
ต ำแหน่งต่ำงๆ, หรือหนังสือรับรองจำกหน่วยงำน หรืออื่นๆ 
  2. ต้องเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติอยู่ในระดบัดี โดยมีใบรบัรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน 
  3. เคยเข้ำร่วมกจิกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมทำงวิชำกำร หรือกิจกรรมทำงด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
หรือกำรปอ้งกันโรค 
  4. ในกรณีที่คุณสมบัติด้ำนควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำกำรของผุส้มัครไมเ่ป็นไปตำมประกำศในข้อที่ 3 
ให้ข้ึนอยู่กบัดลุยพินจิของคณะกรรมกำรผู้ด ำเนินกำรจัดรับสมคัร (เพือ่ให้ไดส้ิทธ์ิในกำรสมัคร) 
  5. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม GPA 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.75 
 หมายเหตุ : ให้ผูส้มัครแนบหลักฐำนตำมข้อ 1. ข้อ 2. และหลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วมโครงกำรหรือกำร 

เข้ำร่วมกำรท ำกจิกรรมตำมข้อ 3. มำพร้อมกับใบสมัคร 

 คุณสมบัติเฉพาะ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาการดูแล
และการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 

1.  ต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร ์
และคณิตศำสตรเ์ท่ำนั้น 
                    2.  ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพกิำร 
อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี ้

- มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
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-  มีปัญหำทำงจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง  
(Severe neurosis) หรอืโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial personality หรือ Borderline 
personality รวมถึงปญัหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

- โรคตดิต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น 
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

- โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เช่น  
1) โรคลมชักที่ยังไมส่ำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 

3 ปี โดยมีกำรรบัรองจำกแพทยผ์ู้เช่ียวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
2) โรคหัวใจระดบัรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ 
3) โรคควำมดันโลหิตสงูรุนแรง และมีภำวะแทรกซอ้นจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่อ

อวัยวะอย่ำงถำวร 
4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

- ตำบอดส ี
- ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

1) สำยตำไมป่กติเมื่อรกัษำโดยใช้แว่นแล้วยงัมสีำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทัง้สองข้ำง 
2) สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีทีสุ่ดแลว้ 
3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิต ิ

- หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสงูกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกต ิ
ทำงประสำทและกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรกัษำแล้วไม่ดีข้ึน 

- โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย 
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแตง่ตั้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคตรวจเพิม่เตมิได ้

- ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรอืแม้ปรำกฏเป็น 
ควำมเท็จข้ึนภำยหลัง จะตอ้งถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ 

- คุณสมบัติอื่น ๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมกำร 
 3. ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี โดยต้องแนบหนงัสือรับรองควำมประพฤติ 
มำพร้อมกับใบสมัคร 
                      4. ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มสีิทธ์ิเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับ 
กำรทดสอบทำงจิตเวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดงักล่ำวแล้วจึงจะมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
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วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  1. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพำะโครงกำรที่สมคัร และคุณสมบัติเฉพำะของแต่ละ
หลักสูตร/สำขำวิชำ 

2. แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  3.  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนที่ประกำศรบัมหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียน
เฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด 
  4.  กำรสอบสัมภำษณ์  
 
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. เอกสำรยืนยันหรือรับรองว่ำเป็นเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขหรอือำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน ได้แก่ บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขต ำแหน่งต่ำงๆ, หรือหนงัสอืรบัรองจำกหน่วยงำน 
หรืออื่นๆ 
  6. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  7. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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23. โควตาพิเศษส าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ ำนวนรับทั้งสิ้น 173 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร ์ 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 1 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี 3 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 5 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส ์ 5 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต ์ 5 
6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 1 
7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 
8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ 5 
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์ 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 5 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่งกล 10 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 5 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 5 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสด ุ 3 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 2 
7. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี 2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
1. หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  5 
2. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ 1 
3. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบสือ่นวัตกรรม 4 
4. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป ์ 2 
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ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำโลจสิติกส์และดจิิทลัซัพพลำยเชน 3 
คณะเภสัชศาสตร์ 

1. หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบรบิำลทำงเภสัชกรรม 3 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครือ่งส ำอำง 

และผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ   
5 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 5 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 5 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล 6 
4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 3 

คณะสหเวชศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย ์ 3 
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 3 
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสเีทคนิค 3 
4. หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต 2 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
1. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑิต 1 

คณะนิติศาสตร์ 
1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  5 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 1 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร ์ 5 
2. หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ   5 

คณะสังคมศาสตร์ 
1. หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง 1 
2. หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต วิชำเอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 1 
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ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

3. หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต วิชำเอกรัฐประศำสนศำสตร ์ 1 
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำสงัคม 5 

วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 5 
2 หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์ 5 
3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ 5 
4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกจิ 5 

รวมท้ังสิ้น 173 
 
 23.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 

- เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริยเ์ป็นประมุข 
- ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร 
- เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
- เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบรอ้ย และรบัรองต่อมหำวิทยำลัยได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน  

เต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะ มีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประกำร 

- ต้องอยู่ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย   
- เมื่อสิ้นปกีำรศึกษำ 2563  นักเรียนต้องส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมเกณฑ ์

ที่โรงเรียนก ำหนด 
- นักเรียนต้องเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ข้ันพื้นฐำน (O-NET)  และน ำผลกำร 

สอบมำรำยงำนตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลยั  
  - นักเรียนต้องแนบแฟม้สะสมผลงำน Portfolio มำพร้อมกบัใบสมัคร 
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 23.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา 
  23.2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
    - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และ 

  คณิตศำสตร์ 
    - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
    - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์  
    - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ 

  และคณิตศำสตร์ หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
    - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

   (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ 

  และคณิตศำสตร์ 
    - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

 

  23.2.2 คณะวิทยาศาสตร์ 
     (1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ และสำขำวิชำ 

วิทยำกำรข้อมลูและกำรวิเครำะห ์
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำคณิตศำสตร์ 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
     (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำชีววิทยำ  
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ 
     (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำฟิสิกสป์ระยกุต ์

   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
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   (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 
   - เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 
5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 

  23.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 
- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร ์

 - คุณสมบัติเพิ่มเติมหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ต้องไม่เป็นผูท้ี่ตำบอดส ี
 

  23.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        (1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

- ไม่เป็นผู้มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ 

ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
รูปแบบ : ขนาดไม่เกิน A3 จัดส่งครบถ้วนทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี ้
           1) การส่งรูปเลม่และเอกสารตัวจริงจัดสง่ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจง้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
           2) การส่งผ่านระบบออนไลนท์าง https://qrgo.page.link/JWR7c หรือ QR code 

              
 

              มีรายละเอียดดังนี ้
               2.1 กรอกข้อมูลส่วนตัวตามรายการทีร่ะบุในฟอร์มให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจรงิ 
               2.2 อัพโหลดไฟล์ Portfolio ในรูปแบบ PDF รวมเพียง 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 500MB  
                    ประกอบด้วยเนือ้หาตามรายละเอียดทีร่ะบใุนส่วนต่อไปของเอกสารนี้) 
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เน้ือหาของ Portfolio : ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนดังต่อไปนี ้
ส่วนท่ี 1 ผลงานการเขียนภาพและออกแบบตามโจทยท์ี่ก าหนดให้ต่อไปนี้ รวม 2 ภาพ   
           ไม่จ ากัดเทคนิคการน าเสนอ 
         1) ละแวกบ้านของฉัน (My neighbourhood) โดยให้ผูส้มัคร ถา่ยภาพตัวเองกับพ้ืนท่ี  
            ในละแวกบ้านของตน (อาจจะเป็นบ้านตัวเอง ตลาดแถวบ้าน สวนสาธารณะ ร้านกาแฟ  
            ฯลฯ) แล้วเขียนภาพบรรยากาศของพ้ืนท่ีน้ันๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเหมือนในภาพถ่าย  
            100% ให้มีการปรับปรงุมุมมองและสภาพแวดลอ้มจากภาพต้นฉบบัได้ เพื่อให้ได ้
            ภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม กล่าวคือ อาจเพิ่มหรือลดรายละเอียดบางอย่างจากสถานที่จริง 
             ได้บ้าง แต่ยังคงรับรู้ได้ว่าเป็นบรรยากาศของสถานที่นั้น และให้มีตัวผู้สมัครอยู่ใน 
            ส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพด้วย โดยให้แนบภาพถ่ายคู่กับสถานทีส่่งมากับผลงานใน  
            portfolio ด้วย 

                    2)  ห้องน่ังเล่นในฝัน ให้ผู้สมัครเขียนภาพห้องน่ังเล่นท่ีนิสิตฝันอยากมีในบ้านของตนเอง  
                        โดยให้มีตัวผู้สมัครอยู่ในส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพด้วย (ข้อนี้ไม่ต้องมีภาพถ่าย 
                        สถานที่ต้นแบบ) 
 

 ส่วนท่ี 2 ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบอื่นๆ นอกเหนือจากผลงานตามที่ก าหนดในส่วนที่ 1  
            ที่ท าข้ึนโดยฝีมือของผูส้มัครเอง ไมจ่ ากัดรปูแบบ อาจรวมทั้งภาพเขียนหรือการออกแบบด้วย 
            โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถที่เช่ือมโยงกบัการเรียน 
            ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม  
 

  (2) หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์
- Portfolio ก ำหนดให้ส่งผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ อย่ำงน้อย 10 ช้ิน   
- ยินดีรับผู้พิกำร ยกเว้นผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอดสนิท 

ทั้ง 2 ข้ำง 
   - ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่มีคุณภำพทำงไปรษณีย์ครบถ้วนตำม 

ข้อก ำหนด และส่งผ่ำนระบบออนไลน์ https://forms.gle/9hWiUHjozNuTUouz8 หรอื QR code  
 

 

https://forms.gle/9hWiUHjozNuTUouz8?fbclid=IwAR0wjN_4IqedFROdkCuGolOcGXWyiSS8LZB7rfwtcXRqie57YbrmXRhBuzs
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ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย  

ที่แสดงออกถึงควำมมปีระสบกำรณ์และทักษะที่ผูส้มัครมีเกีย่วกับงำนศิลปะและกำร
ออกแบบที่เช่ือมโรงกับกำรเรียนในศำสตร์สำขำวิชำที่ผูส้มัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-6  เป็นหลัก 
ค. แสดงผลงำนบนกระดำษไม่เกินขนำด  A4  ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ

กระดำษหนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของ
แฟ้มผลงำน   

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  พิมพ์ด้วย
ตัวอักษร  Font Thai  TH SARABUN,  ขนำด  16 point หรือเขียนด้วยลำยมือตัว
บรรจง ประกอบไปด้วย  ช่ือ-นำมสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน  
รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำน
ของตนที่ผ่ำนมำ  เช่น  กำรเข้ำอบรม  กำรเข้ำค่ำย  กำรเดินทำงท่องเที่ ยว  กำรเข้ำ
ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ  ทักษะ  ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  
กีฬำ  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
 

  (3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 
- ยินดีรับผู้พิกำร ยกเว้นผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอดสนิท 

ทั้ง 2 ข้ำง ตำบอดสี หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
- Portfolio ก ำหนดให้ส่งผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ อย่ำงน้อย 10 ช้ิน   

   - ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่มีคุณภำพทำงไปรษณีย์ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด  
และสง่ผ่ำนระบบออนไลน์ https://forms.gle/phuSwcoZ5qXwHjxg8 หรือ QR code  
 

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FphuSwcoZ5qXwHjxg8%3Ffbclid%3DIwAR2wFbZAXPp3voRUNwZ9qUTj0wnXhOCm2bBiBMFlKItkgsdKKJARd0p9cmw&h=AT11dNuaieQC9iOy4NY5hiJ0ZE-YF9H5bZUz9kY1YelVjAgNeKqtRernbmk7ikkVrUVQpIGqwQkDOJ8raHeweVcF9ACDqXEYLUcqSK52mpJ6OkjxCMN3lnTmP9vomCT3L6hgIGdIbWfoEP7qoOA
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ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย  

ที่แสดงออกถึงควำมมปีระสบกำรณ์และทักษะที่ผูส้มัครมีเกีย่วกับงำนศิลปะและกำร
ออกแบบที่เช่ือมโรงกับกำรเรียนในศำสตร์สำขำวิชำที่ผูส้มัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-6  เป็นหลัก 
ค. แสดงผลงำนบนกระดำษไม่เกินขนำด  A4  ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ

กระดำษหนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของ
แฟ้มผลงำน   

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  ประกอบไป
ด้วย  ช่ือ-นำมสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน  รวมไปถึงประวัติ
ผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ  
เช่น  กำรเข้ำอบรม  กำรเข้ำค่ำย  กำรเดินทำงท่องเที่ยว  กำรเข้ำประกวดแข่งขันและ
รำงวัลที่ได้รับ  ทักษะ  ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  กีฬำ  คอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 
 

  (4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
  - ต้องเป็นผู้ที่ ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือก ำลังศึกษำระดับช้ัน

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำศิลปะหรือสำขำที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำร คือ เป็นผู้พิกำรที่ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็น 

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ  
   - ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ที่มีคุณภำพทำงไปรษณีย์ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด     

และสง่ผ่ำนระบบออนไลน์ https://forms.gle/6QcnGjTfkxFLkAof7 หรอื QR code  
 

 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6QcnGjTfkxFLkAof7%3Ffbclid%3DIwAR0Sj3kzXs0M5jiQLb3AUWaE3X9pEY4wDDWxhYyhfCPA7wIbJKqMe-gPRj8&h=AT11dNuaieQC9iOy4NY5hiJ0ZE-YF9H5bZUz9kY1YelVjAgNeKqtRernbmk7ikkVrUVQpIGqwQkDOJ8raHeweVcF9ACDqXEYLUcqSK52mpJ6OkjxCMN3lnTmP9vomCT3L6hgIGdIbWfoEP7qoOA
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ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย ที ่

แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผูส้มัคร  มำกที่สุด  และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถทีเ่ช่ือมโยงกับ
กำรเรียนในศำสตรส์ำขำวิชำที่ผูส้มัครประสงค์จะศึกษำต่อ 
ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-6  เป็นหลัก 
ค. แสดงผลงำนบนกระดำษไม่เกินขนำด  A4  ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ

กระดำษหนึ่งแผ่น)  และไม่รวมปก  โดยให้ระบุช่ือ-สกุล  ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้ม
ผลงำน   

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  พิมพ์ด้วย
ตัวอักษร  Font Thai  TH SARABUN,  ขนำด  16 point หรือเขียนด้วยลำยมือตัว
บรรจง ประกอบไปด้วย  ช่ือ-นำมสกุล  วัน เดือน ปีเกิด  ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน  
รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำน
ของตนที่ผ่ำนมำ  เช่น  กำรเข้ำอบรม  กำรเข้ำค่ำย  กำรเดินทำงท่องเที่ยว  กำรเข้ำ
ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ  ทักษะ  ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี  เช่น  ดนตรี  
กีฬำ  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
 

23.2.5  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

หรือสำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์) หรือแผนกำรเรียนที่เน้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 
- ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรต้องเตรียม Portfolio ฉบับจรงิ และใบแสดงผลกำรเรียน ปพ.1  

ฉบับจริง มำแสดงในวันสอบสมัภำษณ์ 
 
 23.2.6 คณะเภสัชศาสตร์ 
           (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิ

1) เป็นนักเรีนยทีก่ ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และ 
คณิตศำสตร์เท่ำนั้น มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25  

2) มีผลกำรเรียนแตล่ะรำยวิชำในกลุม่สำระวิชำ 3 กลุ่ม (วิทยำศำสตร์,  
คณิตศำสตร์, ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำเกรด 3.00 
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   3) ส่งเรียงควำมที่แสดงถึงควำมตั้งใจและควำมคำดหวังในกำรเข้ำเรียนสำขำวิชำน้ี มำ
พร้อมกับใบสมัคร 
   4) ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) และแบบแสดงผลกำรเรียน (ใบรบัรองผลกำรเรียน) 
มำพร้อมกับใบสมัคร 

5) ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสมัภำษณ์หำก 
ผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำวแล้ว จึงจะมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำ
คณะเภสัชศำสตร ์
  (2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

โดยเป็นกำรสมควรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรเภสัช 
ศำสตรบัณฑิตให้เหมำะสม โดยยึดหลักกำรส ำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิ ด
อันตรำยต่อนิสิตเภสัชศำสตร์ และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ
เภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และ 
คณิตศำสตร์เท่ำนั้น มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50  
   2)  มีผลกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในกลุ่มสำระวิชำ 3 กลุ่ม (วิทยำศำสตร์, คณิตศำสตร์, 
ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำเกรด 3 

3) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐได ้
หลังส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถท ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำลตำมระเบียบ
และเงื่อนไขของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย  

4) ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค  หรือควำม 
พิกำร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  ดังต่อไปนี้ 

        - มีปัญหำทำงด้ำนจิตเวชข้ันรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง  
และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychosis) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe 
neurosis)  โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (personality disorders)  โดยเฉพำะ antisocial personality disorders 
หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำร
ปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

        - เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง  
ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบ
วิชำชีพเภสัชกรรม     

        - เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิด 
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อันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
             - มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และ
กำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

          - มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ 
ควำมถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยะแยะค ำพูด (speech discrimination 
score) น้อยกว่ำร้อยละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลส์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) 
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
             - โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย
ของสถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

หมายเหต ุ
1. หำกผู้เข้ำศึกษำให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรำกฏเป็นควำมเท็จ 

ข้ึนภำยหลัง จะต้องถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
2. ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ จึงจะมีสิทธ์ิ 

เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำร 
3. หำกตรวจพบตำบอดสี/พร่องสี  จำกกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัยนเรศวร  ให้ผู้ 

มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำตรวจเฉพำะทำงเพิ่มเติม เพื่อตรวจรำยละเอียดควำมผิดปกติตำบอดสี/พร่องสี และส่งผลกำร 
ตรวจให้ทำงคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ในวันรำยงำนตัวนิสิต เพื่อให้คณะฯได้รับทรำบประวัติทำงตำบอด
สี/ตำพร่องสี และสำมำรถกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำศึกษำ 

4. ผู้เข้ำศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเพื่อหำภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ใน 
กรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม  

5. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) และแบบแสดงผลกำรเรียน (ใบรับรองผลกำร
เรียน) มำพร้อมกับใบสมัคร 
  

 23.2.7 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(1) ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

(ทุกสำขำวิชำ) 
(2) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

- กำรใช้มือต้องปกต ิ
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(3) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัตงิำน 
- ต้องไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ เมือ่ 

รักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำงและตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
 

 23.2.8 คณะสหเวชศาสตร์  
- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6  สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

(ทุกสำขำวิชำ) 
(1) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

- มีสุขภำพสมบรูณ์ ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วยหรือเปน็โรคติดต่อร้ำยแรง  
ไม่มีภำวะตำบอดสีข้ันรุนแรง อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 
  (2) คุณสมบัติเพ่ิมเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชา
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
   -ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบตัิงำน 

-ไม่เป็นผูท้ี่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  ดังนี้ ตำบอดทั้งสองข้ำง สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำ 

โดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง ตำบอดสชีนิดรุนแรงทัง้สองข้ำง 
 

 23.2.9 คณะสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
(1) เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 6 ที่ผำ่นกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 20 หน่วยกิต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  ไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 

(2) ต้องมสีุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพกิำร 
อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี ้

- มีควำมพิกำรอันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
- มีปัญหำทำงจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง  

(Severe neurosis) หรอืโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial personality หรือ Borderline 
personality รวมถึงปญัหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น 
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

- โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เช่น  
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1) โรคลมชักที่ยังไมส่ำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี 
โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผูเ้ช่ียวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ 
3) โรคควำมดันเลอืดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซอ้นจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่อ

อวัยวะอย่ำงถำวร 
4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

- ตำบอดส ี
- ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

1) สำยตำไมป่กตเิมือ่รกัษำโดยใช้แว่นแล้วยงัมสีำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 
2) สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีทีสุ่ดแลว้ 
3) ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิต ิ

- หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสงูกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกต ิ
ทำงประสำทและกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรกัษำแล้วไม่ดีข้ึน 

- โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำย 
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแตง่ตั้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรคตรวจเพิม่เตมิได ้

- ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรอืแม้ปรำกฏเป็น 
ควำมเท็จข้ึนภำยหลัง จะตอ้งถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ 

- คุณสมบัติอืน่ๆ อันอำจเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมกำร 
(3) ต้องเป็นผูม้ีควำมประพฤติอยู่ในระดบัดี โดยต้องแนบหนงัสือรับรองควำมประพฤติมำ 

พร้อมกับใบสมัคร 
(4) ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรบั 

กำรทดสอบทำงจิตเวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดงักล่ำวแล้วจึงจะมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
       เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
    ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องสอบเพื่อรบัใบประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกตบ์ัณฑิต 
 

 23.2.10 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
- ไม่ระบุ 
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 23.2.11 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
  - ไม่ระบุ 
 

 23.2.12 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
  - ไม่ระบุ 
 

 23.2.13 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม 
  - ไม่ระบุ 
 

 23.2.14 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุม่สำระด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  

 

 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก 
1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  

(5 ภำคเรียน)  โดยเรียงล ำดับผลคะแนนจำกมำกไปหำน้อย 
2. กรณีมี GPA 5 ภำคเรียนเท่ำกันให้พิจำรณำคะแนนตำมกลุ่มสำระโดยเรียงตำมกลุ่มสำระวิชำ  

5 กลุ่ม  ดังนี้   
2.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
2.2  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
2.3  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
2.4  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
2.5  กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   

3. หำกพิจำรณำจำกข้อ 2 แล้วยังมีคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำจำกผลคะแนนกำรสอบ 
ปลำยภำค ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6  ตำมกลุ่มสำระวิชำ 5 กลุ่ม 

4. หำกพิจำรณำจำกข้อ 3 แล้วยังมีคะแนนเท่ำกันมหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มีสทิธ์ิเข้ำรบั
กำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด 

 
 



102 
 

วิธีการด าเนินการ 
  1. เปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี 1-15 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้สมัครเข้ำระบบรับสมัครของ
มหำวิทยำลัยนเรศวร http://www.admission.nu.ac.th และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

  2. น ำใบแจ้งช ำระเงินค่ำสมัคร จ ำนวน 300 บำท ไปช ำระเงนิที่ผ่ำนธนำคำรที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด ระหว่างวันท่ี 2-16 ธันวาคม 2563 

3. น ำส่งใบสมัคร เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัคร และส ำเนำหลกัฐำนกำรช ำระเงิน 
ค่ำสมัคร ให้กบัอำจำรย์แนะแนวของโรงเรียน 

4. นักเรียนท่ีสมัครโควตาพิเศษส าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
จะไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในโครงการพิเศษอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยันเรศวรได้ 
  5. ให้ผู้สมัครด ำเนินกำรลงทะเบียนใช้งำนในระบบ TCAS64 เพื่อยืนยันตัวตนทำงเว็บไซด ์ 
https://student.mytcas.com/ ของ ทปอ. โดยระบบตะเปิดให้ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 5 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป 

6. มหำวิทยำลัย จะส่งรำยช่ือผูผ้่ำนกำรคัดเลอืกใหท้ี่ประชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย ทปอ. 
เพื่อเข้ำระบบยืนยันสทิธ์ิ 

 
 เอกสารประกอบการสมัคร 
  1. ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพิมพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  2. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  3.  ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  6. แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://student.mytcas.com/
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24. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่  จ ำนวนรับรวมทั้งสิน้ 30 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะสังคมศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์  30 
รวมท้ังสิ้น 30 

 

 24.1 คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
  24.1.1 เป็นผู้ทีก่ ำลงัศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภำค
เรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
  24.1.2  หนังสือรบัรองควำมประพฤติจำกหน่วยงำนหรอืบุคคลที่เช่ือถือได้ 

24.1.3 หนังสือควำมประพฤติรับรองจำกโรงเรียน 
  24.1.4 เป็นผู้ไม่มโีรคติดต่อร้ำยแรง ทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ 
  24.1.5 เป็นผู้ทีม่ีสญัชำติไทยถูกต้องตำมกฎหมำย 
  24.1.6 ผู้สมัครในโครงกำรจะต้องมีหลักฐำนแนบท้ำยเพือ่เสนอให้กรรมกำรพจิำรณำคัดเลือก 
ได้แก่ 
   - ผลงำนกำรเขียนในรปูแบบของควำมเรียงหรือบทควำมทำงประวัติศำสตร์ และ 
   - ใบเกียรติบัตร ใบรบัรอง รำงวัล ผลงำน ต่ำง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสนใจในทำง
ประวัติศำสตร์ ประวัติศำสตร์กำรท่องเที่ยว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 หมายเหตุ : ใหผู้ส้มัครแนบหลักฐำนหนังสือรบัรองควำมประพฤติตำมข้อ 24.1.2-24.1.3 และตำมข้อ 

24.1.6 มำพร้อมกบัใบสมัคร 

24.2 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  24.2.1 พิจำรณำคุณสมบัตทิั่วไป  คุณสมบัติเฉพำะโครงกำรที่สมัคร และคุณสมบัติเฉพำะของแต่
ละหลักสูตร/สำขำวิชำ 

24.2.2  แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  24.2.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด 
  24.2.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
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 24.3 เอกสารประกอบการสมัคร 
  24.3.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  24.3.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  24.3.3  ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบบั 
  24.3.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  24.3.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 

24.3.6 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกหน่วยงำนหรือบุคคลที่เช่ือถือได ้
24.3.7 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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25. โครงการพิเศษส าหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
จ ำนวนรับรวมทั้งสิ้น 5 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

1. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑิต  5 
รวมท้ังสิ้น 5 

 

25.1  คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
25.1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลงัศึกษำระดบัมัธยมศึกษำช้ันปทีี่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์- 

คณิตศำสตร์  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยใน 5 ภำคกำรเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
25.1.2 เป็นบุตรหลำนของแพทยพ์ื้นบ้ำน แพทย์แผนไทยหรอืแพทย์แผนไทยประยกุต์ ดังนี ้

   - มีบิดำ มำรดำ ปู่ ย่ำ ตำ หรือยำย ที่สืบสำยโลหิตโดยตรง เป็นแพทย์พื้นบ้ำน แพทย์ 
แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทีม่ีใบประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยกุต์
หรือมีเอกสำรใบรับรองกำรข้ึนทะเบียนหมอพื้นบ้ำน 
   25.1.3 ต้องมีสุขภำพสมบรูณ์ แข็งแรงปรำศจำกโรค อำกำรของโรคหรือควำมพิกำรอันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี ้

   - มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัตงิำน 
   - มีปัญหำทำงจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต(Psychosis) โรคประสำทรุนแรง(Severe  

neurosis) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial personality หรอื Borderline personality 
รวมถึงปญัหำทำงจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
    - โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพกิำรอย่ำงถำวร อันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

   - โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เช่น 
1) โรคลมชักที่ยังไมส่ำมำรถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไมม่ีอำกำรชักมำแล้วอย่ำง

น้อย 3 ปี โดยมีกำรรบัรองจำกแพทยผ์ู้เช่ียวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่
ควบคุมได้) 

2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบ
วิชำชีพ 

3) โรคควำมดันโลหิตสงูรุนแรง และมีภำวะแทรกซอ้นจนท ำให้เกิดพยำธิ
สภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
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4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

  - ตำบอดสี 
  - ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้สำยตำไม่ปกติ 

เมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้ง 2 ข้ำง 
   1) สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว 

    2) ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นภำพสำมมิต ิ
   - หูหนวกหรอืหูตึง(Threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำง 

ประสำทและกำรได้ยิน(Sensorineiral hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรกัษำแล้วไม่ดีข้ึน 
    - โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึง่มิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำ
เป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำทัง้นี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เช่ียวชำญเฉพำะโรคตรวจเพิม่เติมได้ 
    - ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมลูเทจ็ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแมป้รำกฏเป็นควำมเท็จข้ึน
ภำยหลัง จะต้องถูกตัดสิทธ์ิกำรศึกษำ 

  - คุณสมบัติอื่นๆ อำจเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
 25.1.4 ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี โดยต้องแนบหนังสือรับรองควำมประพฤติ 

มำพร้อมกับใบสมัคร 
25.1.5 ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลอืก มสีิทธ์ิเข้ำรบักำรตรวจร่ำงกำยและกำรสอบสมัภำษณ์ต้องเข้ำรบั 

กำรทดสอบทำงจิตเวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดงักล่ำวแล้วจึงจะมสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ 
เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำต้องสอบเพื่อรบัใบประกอบวิชำชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
 

25.2 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
  25.2.1 พิจำรณำคุณสมบัตทิั่วไป  คุณสมบัติเฉพำะโครงกำรฯ 

25.2.2 แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  
  25.2.3  กรณีมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเกินกว่ำจ ำนวนทีป่ระกำศรับมหำวิทยำลัยจะพจิำรณำผลกำร
เรียนเฉลี่ย GPA 5 ภำคเรียน โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยในกรณีทีล่ ำดับสุดท้ำยมีคะแนน GPA เท่ำกัน 
มหำวิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผูม้ีสทิธ์ิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ทั้งหมด 
  25.2.4  กำรสอบสัมภำษณ์  
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 25.3 เอกสารประกอบการสมัคร 
  25.3.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  25.3.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  25.3.3  ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบบั 
  25.3.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  25.3.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  25.3.6 ส ำเนำเอกสำรใบประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทยแ์ผนไทย แพทย์แผนไทยประยกุต์
หรือเอกสำรใบรบัรองกำรข้ึนทะเบียนหมอพื้นบ้ำน (ของบิดำ มำรดำ ปู่ ย่ำ ตำหรือยำย) 

25.3.7 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
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26. โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์ จ ำนวนรับรวมทัง้สิ้น 25 คน 
 

ล าดับท่ี คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา จ านวนรับ 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  20 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 5 
รวมท้ังสิ้น 25 

 

26.1  คุณสมบัติเฉพาะโครงการ 
  26.1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลงัศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียน
วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  
  26.1.2 ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร Thailand Innovation Junior Boot Camp (มเีกียรตบิัตร) 
          26.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

 26.2.1  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
    - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และ 

  คณิตศำสตร์ 
    - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
    - ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ 

 26.2.2  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์
    - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์และ 

  คณิตศำสตร์ 
 

26.3 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 
26.3.1 พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัตเิฉพำะโครงกำรฯ 
26.3.2  แฟ้มสะสมผลงำนทำงวิชำกำร (Portfolio)  

  26.3.3  กำรสอบสัมภำษณ์  
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 26.3 เอกสารประกอบการสมัคร 
  26.3.1 ใบสมัครของมหำวิทยำลัยทีส่ั่งพมิพ์ออกจำกระบบพร้อมติดรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
จ ำนวน 1 รูป 
  26.3.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน (ปพ.1) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  26.3.3  ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) จ ำนวน 1 ฉบบั 
  26.3.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
  26.3.5 หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกโรงเรียน จ ำนวน 1 ฉบับ 
  26.3.6 เกียรติบัตรทีผ่่ำนกำรอบรมโครงกำร Thailand Innovation Junior Boot Camp 

26.3.7 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 


