ใบแทรก รายการแก้ไข
ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 4
ปรับปรุงแก้ไข ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
a. เปิดเพิ่ม 3 คณะ ได้แก่ รหัส 3298-3300
b. รหัส 1686 ปรับการแสดงผลเกณฑ์ขั้นต่่า ONET ให้มีความชัดเจน
c. รหัส 1671 แก้ไขจ่านวนรับ จาก 10 คน เป็น 15 คน
d. รหัส 1672 แก้ไขจ่านวนรับ จาก 10 คน เป็น 30 คน
e. รหัส 1764 แก้ไขจ่านวนรับจาก 10 คน เป็น 35 คน
f. รหัส 1765 แก้ไขจ่านวนรับจาก 10 คน เป็น 15 คน
g. รหัส 1764-1765 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่่า ONET (03=50)
2. มหาวิทยาลัยชินวัตร
a. รหัส 2871-2872 ระบุรายวิชา ONET เป็น 01-05 = 30
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
a. รหัส 2880 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่่า PAT
b. รหัส 2881 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่่า PAT
c. รหัส 2881 แก้ไขจ่านวนรับจาก 40 คน เป็น 30 คน
4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
a. รหัส 1182 แก้ไขจ่านวนรับจาก 50 คน เป็น 10 คน
b. รหัส 1183 แก้ไขจ่านวนรับจาก 10 คน เป็น 5 คน
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
a. รหัส 2225 แก้ไขจ่านวนรับจาก 20 คน เป็น 19 คน
b. รหัส 2226 แก้ไขจ่านวนรับจาก 5 คน เป็น 20 คน
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
a. แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของคณะบริหารฯ จากค่าว่า ศิลป์ เป็น ศิลป์-ค่านวณ
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
a. รหัส 1884, 1887-1888 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่่า ONET
b. รหัส 1905 เปลี่ยนชื่อคณะ จาก ภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาเกาหลี

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
a. รหัส 0635,0637 ปรับการแสดงผลเกณฑ์ขั้นต่่า PAT ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
b. รหัส 0687-0692 แก้ไขรหัสคณะรับร่วมให้ถูกต้อง
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
a. รหัส 0929 เปลี่ยนคณะใหม่ จากเดิม ส่านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็น
ส่านักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์)
พร้อมทั้งปรับเกณฑ์การรับ และจ่านวนรับใหม่
10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
a. เปิดเพิ่ม 3 คณะ รหัส 3301-3303
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
a. รหัส 0819-0820 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่่า PAT
b. รหัส 0901-0902 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่่า ONET (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.61)
12. มหาวิทยาลัยบูรพา
a. รหัส 1322,1324,1326 เปลี่ยนเกณฑ์จากเดิม PAT1 เป็น PAT2
b. รหัส 1372 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่่า O-NET ใช้เกณฑ์การคัดเลือก กสพท.
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
a. รหัส 0134 วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาปี 1 วิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)
ยังไม่แยกสังกัดสาขาวิชาเมื่ออยู่ชั้นปีที่ 1 และเมื่อสิ้นปีการศึกษาแรกจะน่าผลการเรียนมา
พิจารณา แยกสังกัดสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
i. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ii. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
iii. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
iv. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
v. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
vi. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
vii. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
viii. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน่้า
ix. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
x. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xi. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14. มหาวิทยาลัยมหิดล
a. รหัส 1541 ปรับเกณฑ์ขั้นต่่า ONET 03>=20 เป็น 03>=30

b. รหัส 1552 เปลี่ยนชื่อคณะ จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุข
ครอบคัรว) เป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.)
c. รหัส 1553 เปลี่ยนชื่อคณะ จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย) เป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(วท.บ.)
d. รหัส 1554 เปลี่ยนคุณสมบัติพิเศษ ความสูงไม่ต่ากว่า 50 ซม. เป็น 150 ซม.
e. รหัส 1559 เปลี่ยนชื่อคณะ จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) เป็น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาการออกก่าลังกาย (วท.บ.)
f. รหัส 1582 เปลี่ยนชื่อคณะ จาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เวช
ระเบียน) เป็น คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน (วท.บ.)

