เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
--------------------------มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ จั ด สรรโควตาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง เรี ย นอยู่ ใ นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม. 6)
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ที่
อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอาเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง
3. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาออกไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่น ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
4. เพื่อให้โรงเรียน ได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น
ส าหรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2565 นี้ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ด สรรโควตาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาภาคเหนื อ เป็ น
จานวนไม่น้อยกว่า 50% ของจานวนรับตามแผน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กาลังเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพั ฒ นาภาคเหนื อ 17 จั ง หวั ด ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับโควตาที่จัดสรรให้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1. จังหวัดทีไ่ ด้รับโควตา
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลาพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน
พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
2. จานวนที่นั่งที่จัดสรรให้
2.1 ในปีการศึกษา 2565 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรจานวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนา
ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด รวมเป็นจานวนที่นงั่ โควตาภาคเหนือ 4,768 ที่นั่ง
2.2 รูปแบบการให้โควตาภาคเหนือแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 50% ดังนี้
จานวนที่นงั่ โควตาทั้งหมด 4,768 ที่นั่ง ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
จานวนที่นงั่ 2,384 ที่นั่ง จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน
ส่วนที่ 1
อ.รอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24 % : 76 % คิดเป็นจานวนทีน่ ั่ง 572:1,812 ที่นั่ง
ส่วนที่ 2

จานวนที่นงั่ 2,384 ที่นั่ง จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับการคัดเลือก
จากส่วนที่ 1 รวมกันทั้ง 17 จังหวัด

3. คุณสมบัติ
3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตติ ามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
3.2 เป็นผู้ที่มีสถานภาพในวันสมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน
3.3 ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯ
จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตาฯ เว้นแต่ได้ดาเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาใน TCAS
รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯ และได้รับการคืนสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วเท่านั้น
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4. การดาเนินการโดยผู้สมัคร
4.1 การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจาก 2 แหล่งข้อมูลโดยละเอียดคือ
1.) การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
2.) เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมั คร และอื่นๆ ของแต่ละคณะ สาขาวิชา
ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php
4.2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สาหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ให้ผู้สมัครดาเนินการลงทะเบียนใช้งานใน
ระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตน ทางเว็ บ ไซต์ https://student.mytcas.com/ ของทปอ. ก่ อ นเข้ า
ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.3 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
สาหรับผู้ที่ไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนใน
ระบบ TCAS ของทปอ.แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียน
ยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้ รหัสผ่านสาหรับการล็อกอิน
เข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครควรเก็บให้ปลอดภัย เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อนึ่ง หากพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
4.4 การสมัคร
หลังผู้สมัครดาเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ให้ ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รด าเนิ น การสมั ค รผ่ า นระบบรั บ สมั ค รของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.
4.5 การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครตามรายละเอียดดังนี้
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ สามารถเลือกได้ 2 อันดับการเลือก
ทั้งนี้ การเลือกต้องอยู่ในกลุ่ม ที่คัดเลือกด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่คัดเลือกด้วยกลุ่มศิลปศาสตร์
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเลือก 2 กลุ่มรวมกันไม่ได้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าการเลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือกลุ่มศิลปศาสตร์ โดยตรวจสอบจากวิชาสามัญที่ใช้คัดเลือก
หลังจากการเลือกสมัครรหัส-คณะ-สาขาวิชา ในการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือแล้ว ผู้สมัครอาจเลือกเพิ่มได้อีก
1 อันดับการเลือก จากประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ (ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ
และเงื่อนไขตามที่โครงการระบุ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียด) กรณีที่สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียน
ในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือแล้ว จะไม่สามารถสมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษเพิ่มเติม
ได้อีก
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการยืนยันการเลือกในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หากกดยืนยันการเลือกแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกได้อีก
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4.6 การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชา
หากผู้สมัครประสงค์แก้ไขอันดับการเลือก หรือแก้ไขรหัส-คณะ-สาขาวิชา สามารถดาเนินการภายหลังทราบผลการ
สอบของ ทปอ. ในวันที่ 20 เมษายน 2565
เปิดระบบ
เวลา 09.00 น.
ปิดระบบ
เวลา 23.59 น.
ในการแก้ไขจะสามารถทาได้ภายใต้กลุ่มวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกที่ผู้สมัครเคยเลือกไว้เท่านั้น โดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ดังนี้
ประเภทโครงการ
รายละเอียด
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือก
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
แก้ไขเพื่อยกเลิกการสมัครเท่านัน้
หมายเหตุ : ในการยกเลิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.7 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ 250 บาท : การสมัคร
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
200 บาท : การสมัคร
4.8 การชาระเงินค่าสมัคร และนาส่งเอกสารการสมัคร
ให้ผู้สมัครนาส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชาระเงินค่าสมัคร ตัง้ แต่วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประเภทโครงการ
รายละเอียด
สถานที่
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ นาส่งใบสมัคร พร้อมชาระเงินค่าสมัคร
ณ หน่วยรับสมัครของ
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับ นาส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด
โควตาภาคเหนือ
พร้อมชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : สาหรับผู้สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ทางมหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลที่ปรากฏในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยึดข้อมูลในระบบจัดการข้อมูล
การสมัครสาหรับหน่วยรับสมัครของโรงเรียน
5. การดาเนินการโดยหน่วยรับสมัครของโรงเรียน ประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียน
โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
5.1 การรวบรวมเอกสารที่ ต้ อ งน าส่ ง เมื่ อ ผู้ ส มั ค รน าส่ ง เอกสารการสมั ค รให้ แ ก่ ห น่ ว ยรั บ สมั ค รของโรงเรี ย น
เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร เอกสารการสมัคร และเอกสาร
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมจัดทาหนังสือนาส่งถึงสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.2 การน าส่ ง ค่ า สมั ค ร หน่ ว ยรั บ สมั ค รของโรงเรี ย นสามารถน าส่ ง เงิ น ค่ า สมั ค ร มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 สามารถนาส่งเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1.) ชาระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทาการของธนาคาร
2.) ชาระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร
ทั้งนี้ การนาส่งผ่านระบบ QR Code ให้ชาระเงินภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 มีนาคม 2565 เท่านั้น
ในกรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทาง
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ หากมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนด จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ
5.3 การนาส่งเอกสารการสมัคร และเอกสารอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เมื่ อ หน่ ว ยรั บ สมั ค รของโรงเรี ย นน าส่ ง เงิ น ค่ า สมั ค รของผู้ ส มั ค รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น ให้ ห น่ ว ยรั บ สมั ค รของ
โรงเรียนนาส่งเอกสารการสมัคร พร้อมเอกสารอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียด
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

เอกสารที่โรงเรียนต้องนาส่งประกอบด้วย
จัดเก็บใบสมัครไว้ที่หน่วยรับสมัครของโรงเรียน ไม่ต้องนาส่งมายัง
มหาวิทยาลัย
โครงการการรับนักเรียนใน
1. ใบสมัครที่มีรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
(ให้อัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบรับสมัครก่อนการพิมพ์ใบสมัคร)
2. เอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
เอกสารอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โปรดศึกษารายละเอียดได้จากแหล่งข้อมูล ทางเว็บไซต์
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/school/ โดยการล็อกอิน
เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลการสมัครสาหรับหน่วยรับสมัครของโรงเรียน
โดยจะแจ้งวัน-เวลาของการเปิดระบบสาหรับครูโรงเรียนอีกครั้งภายหลัง
หมายเหตุ :
ในการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครที่สมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวม
ส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายชื่อที่ส่งมาเพิ่มเติม
การนาส่งเอกสาร สามารถนาส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น และการจ่าหน้าซอง
ต้องใช้เอกสารที่อยู่การนาส่งที่พิมพ์ออกจากระบบจัดการข้อมูลการสมัครสาหรับหน่วยรับสมัครของโรงเรียนเท่านั้น
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นสาคัญ และเพื่อความรวดเร็วในการนาส่งเอกสารมายัง
มหาวิทยาลัย ควรเลือกนาส่งเอกสารประเภท EMS
หน่วยรับสมัครของโรงเรียนสามารถเข้าระบบจัดการข้อมูลการสมัครสาหรับหน่วยรับสมัครของโรงเรียน เพื่อ
ตรวจสอบสถานะหลังการนาส่งเอกสารแล้ว 5-7 วันทาการ
ในกรณีที่ข้อมูลในการสมัครไม่สมบูรณ์ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและ
จะไม่คืนค่าสมัครให้ หรือมหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ผู้สมัครได้รับประโยชน์สูงสุด
6. การคัดเลือก
6.1 วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะนาคะแนนจากการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ วิชาความถนัดทั่วไปและวิชาความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT และ/หรือวิชาเฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง และ/หรือวิชาเฉพาะที่คณะนิติศาสตร์
จัดสอบเอง หรือคะแนนอื่นตามที่คณะ-สาขาวิชากาหนดมาใช้ในการประมวลผล โดยมีวิชาดังนี้
วิชาสามัญ
กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
กลุ่มศิลปศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชื่อวิชา
ภาษาไทย
09
ภาษาไทย
09
สังคมศึกษา
19
สังคมศึกษา
19
ภาษาอังกฤษ
29
ภาษาอังกฤษ
29
39
คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
89
คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)
49
ฟิสิกส์
99
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
59
เคมี
69
ชีววิทยา
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วิชาความถนัดทั่วไปและวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
85 GAT
ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT 4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5
ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
วิชาเฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์จดั สอบเอง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
FA1
ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้นเบื้องต้น
FA3
ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ
วิชาเฉพาะที่คณะนิติศาสตร์จัดสอบเอง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Law1
ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และ/หรือคะแนนขั้นต่าในวิชาตามที่คณะ สาขาวิชากาหนด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะ
ไม่ได้รับการประมวลผล
6.2 การรวมคะแนนและการจัดที่นั่ง
จะใช้การคัดเลือกในรูปแบบโควตาตามสัดส่วนของผู้สมัคร ซึ่งแบ่งการจัดสรรทีน่ ั่งเป็นสามส่วน คือ
1.) โควตาอาเภอรอบนอก จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่อยู่ในอาเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
2.) โควตาจังหวัด จัดสรรให้นักเรียนทั้งจังหวัด
3.) โควตาภาคเหนือ จัดสรรให้นักเรียนทั้ง 17 จังหวัด
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โดยมีขั้นตอนการรวมคะแนนและจัดที่นั่งจากคะแนนสอบ โดยสังเขปคือ
6.2.1 รวมคะแนนจากกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาหลักของผูส้ มัคร ซึง่ เป็นการ
หาค่าเฉลี่ยของผู้สมัครทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม โดยใช้คะแนนแต่ละกลุ่มดังนี้
1.) กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
2.) กลุ่มศิลปศาสตร์ ใช้คะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา
คะแนนจากกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่
กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (7 วิชาหลัก)
กลุ่มศิลปศาสตร์ (5 วิชาหลัก)
09 ภาษาไทย
09 ภาษาไทย
19 สังคมศึกษา
19 สังคมศึกษา
29 ภาษาอังกฤษ
29 ภาษาอังกฤษ
39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
89 คณิตศาสตร์ 2
49 ฟิสิกส์
99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
59 เคมี
69 ชีววิทยา
6.2.2 ผูท้ ี่มีคะแนนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มจึงจะมีสทิ ธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา และที่นั่งใน
สาขาวิชา
6.2.3 การจัดสรรโควตาเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน ใช้คะแนนจากวิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่ผู้สมัคร
ทุกคนต้องสอบ เพื่อความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคนโดยจะจัดสรรโควตาอาเภอรอบนอก และโควตาจังหวัด
ตามลาดับ โดยขั้นตอนการจัดสรรโควตานี้ ผู้สมัครจะยังไม่ได้ที่นั่งในสาขาวิชาที่เลือกทันที
6.2.4 หลังจากจัดสรรผูส้ มัครตามโควตาแล้ว เป็นการจัดที่นั่งในสาขาวิชาให้แก่ผู้สมัครที่ได้โควตาตามลาดับ
สาขาวิชาทีผ่ ู้สมัครเลือก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะนาเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณา
เช่น คะแนนขั้นต่ารายวิชา คะแนนรวมทุกวิชา และคะแนนอื่นตามที่สาขาวิชากาหนด เช่น GAT/PAT
วิชาเฉพาะ เป็นต้น
6.2.5 ผู้ ส มั ค รที่ มี ค ะแนนรวมวิ ช าหลั ก เกิ น ค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรโควตาอ าเภอรอบนอก
หรือโควตาจังหวัด รวมถึงผู้สมัครที่ได้รับจัดสรรโควตา แต่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งในสาขาวิชาที่เลือก จะมีสิทธิ์
ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาภาคเหนือ โดยจะพิจารณาจากลาดับที่ผู้สมัครเลือก จานวนที่นั่งที่เหลืออยู่ใน
แต่ ล ะสาขาวิ ช า เงื่ อ นไขการรั บ เข้ า ของแต่ ล ะสาขาวิ ช า เช่ น คะแนนขั้ น ต่ ารายวิ ช า คะแนนรวมทุ ก วิ ช า
คะแนนวิชาเฉพาะ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนน/เงื่อนไขขั้นต่าที่มหาวิทยาลัย
กาหนด จึงจะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาและจัดที่นั่งในสาขาวิชา ซึ่งหากผู้สมัครจากโรงเรียนในเขตอาเภอ
รอบนอกได้รับการจัดที่นั่งไม่ครบตามจานวนโควตาที่จัดสรร มหาวิทยาลัยจะนาจานวนที่นั่งที่เหลือไปสมทบให้
กับโควตาจังหวัดในจังหวัดนั้น และหากผู้สมัครในจังหวัดใดได้รับการจัดที่นั่งไม่ครบตามจานวนโควตาที่จัดสรร
มหาวิทยาลัยจะนาจานวนที่นั่งที่เหลือไปรวมกับโควตาภาคเหนือ
การตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

