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รอบที่ 3  รับตรงรวมกัน         (คณะวิทยาศาสตรรับ 3 โครงการ) 
 
 
โครงการรับตรงรวมกัน (Admission 1)  (โครงการปกต)ิ  จํานวนรับ      390  คน 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร     จํานวน    15  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต    จํานวน    25  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี      จํานวน    50  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา     จํานวน    40  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา          จํานวน    40  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส        จํานวน    40  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม       จํานวน    50  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ       จํานวน    30  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน    35  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร    จํานวน    45  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล        จํานวน    20  คน 
 
คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
 2. ไมเปนโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 
วิธีการคัดเลือก 
 

1. ใชคะแนน 

  วิชาสามัญ 9 วิชา  ใชคะแนน 5 วิชา คาน้ําหนัก 100% 
   29  ภาษาอังกฤษ     คาน้ําหนัก  20% 
   39  คณิตศาสตร 1     คาน้ําหนัก  20% 

49   ฟสิกส      คาน้ําหนัก  20% 

59   เคมี      คาน้ําหนัก  20% 
69  ชีววิทยา      คาน้ําหนัก  20% 

 

2. สอบสมัภาษณ 
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โครงการรับตรงรวมกัน (Admission 1)  (โครงการพิเศษ)       จํานวนรับ   210  คน  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  (โครงการพิเศษ)        จํานวน   15  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  (โครงการพิเศษ)    จํานวน   15  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (โครงการพิเศษ)     จํานวน   20  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (โครงการพิเศษ)      จํานวน   15  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)      จํานวน   20  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  (โครงการพิเศษ)       จํานวน   20  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  (โครงการพิเศษ)  จํานวน   20  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ  (โครงการพิเศษ)       จํานวน   15  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โครงการพิเศษ)   จํานวน   25  คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการพิเศษ)   จํานวน   25  คน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการขอมูล  (โครงการพิเศษ)   จํานวน   20  คน 
 
คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
 2. ไมเปนโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
    
วิธีการคัดเลือก 
 

1. ใชคะแนน 

  วิชาสามัญ 9 วิชา  ใชคะแนน 5 วิชา คาน้ําหนัก  100% 
   29  ภาษาอังกฤษ     คาน้ําหนัก  20% 

39  คณิตศาสตร 1     คาน้ําหนัก  20% 

49  ฟสิกส      คาน้ําหนัก  20% 
59  เคมี      คาน้ําหนัก  20% 

69 ชีววิทยา      คาน้ําหนัก  20% 
 

2. สอบสมัภาษณ 

 
คาใชจายการเขาศึกษาในโครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร 
 ประมาณการคาใชจาย เปนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 
34,000 บาท   (ไมรวมคาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา คาประกันของเสียหายและอ่ืนๆ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย)  โดยคาใชจายอาจแตกตางกันไปตามจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 
ท้ังนี้ ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตรแลว ไมสามารถขอเปลี่ยนเปน
นักศึกษาโครงการปกติได  ยกเวนนักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ   
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โครงการความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร  (รับตรง)    
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส (ครู)   จํานวน    20  คน 
 
 
คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1.  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 2.  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพท่ีเปนอุปสรรคตอการเปนครูหรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 
 
 
วิธีการคัดเลือก 
 

1. ใชคะแนน 

  วิชาสามัญ 9 วิชา  ใชคะแนน 5 วิชา คาน้ําหนัก  75% 
   29  ภาษาอังกฤษ     คาน้ําหนัก  10% 
   39  คณิตศาสตร 1     คาน้ําหนัก  20% 

49  ฟสิกส      คาน้ําหนัก  25%   (เกณฑข้ันต่ํา 20 %) 

59  เคมี       คาน้ําหนัก  10% 
        69  ชีววิทยา      คาน้ําหนัก  10% 
             ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   
    75  PAT 5  วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู   คาน้ําหนัก  25% 
     

2. สอบสมัภาษณ 

คณะวิทยาศาสตร รวมมือกับ คณะศึกษาศาสตร ในการสอบสัมภาษณและ Portfolio เพ่ือ 

พิจารณาความเหมาะสมสําหรับความเปนครูทางฟสิกส และตัดสินในการรับเขาศึกษา 
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