การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS
• รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio
• รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio
• รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

• รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
• รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
• รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
หลักเกณฑ์การดำ�เนินการ รอบที่ 3
12 เม.ย. 61

สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การ
รับสมัครให้ ทปอ.

9 - 13 พ.ค. 61

ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง
เว็บไซต์ของ ทปอ.
ชำ�ระค่าสมัคร

9 - 14 พ.ค. 61
ภายใน 15 พ.ค. 61

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาส่ ง วั น เวลา สถานที่ ส อบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ.

16 พ.ค. 61

ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้สถาบันอุดมศึกษา

23 พ.ค. 61

สถาบันอุดมศึกษาดำ�เนินการประมวลผล
และจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.

26 - 28 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
4 - 5 มิ.ย. 61

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)

*คณะกายภาพบำ�บัด เปิดรับในรอบที่ 3
และรอบที่ 4 เท่านั้น
หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 3
เกณฑ์การคัดเลือก
จำ�นวนรับ
วุฒิการศึกษา
แผนการศึกษา
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX)
จำ�นวนวิชาที่สอบข้อเขียน
7 วิชาสามัญ
เกณฑ์ขั้นต่ำ�ของคะแนน
สอบวิชาสามัญ : คะแนน
แต่ละวิชา และคะแนนรวม
ไม่ต่ำ�กว่า ( % )

ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสัมภาษณ์
ผู้ ที่ ผ่า นการคั ด เลื อ กสอบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ถาบั น
อุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์

6 มิ.ย. 61

สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
ให้ ทปอ.

8 มิ.ย. 61

ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

*กำ�หนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านติดตาม
รายละเอียดผ่านทางเว็ปไซต์ http://a.cupt.net

ค่าสอบสัมภาษณ์
ค่าทดสอบวิชาเฉพาะ
ค่าตรวจร่างกาย

คุณสมบัติเฉพาะ

กายภาพบำ�บัด
กิจกรรมบำ�บัด
55
25
เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
สายวิทย์-คณิตเท่านั้น
3.00 ขึ้นไป
2.75 ขึ้นไป
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 1 อังกฤษ ไทย
สังคม
เคมี 30
เคมี 20
ฟิสิกส์ 30
ฟิสิกส์ 20
ชีววิทยา 30
ชีววิทยา 25
คณิต 1 30
คณิต 1 20
อังกฤษ 30
อังกฤษ 25
ไทย 30
ไทย 25
สังคม 30
สังคม 25
คะแนนรวม 7 วิชา คะแนนรวม 7 วิชา
≥ 30
≥ 30
100 บาท
300 บาท
กรณีได้เข้าศึกษาจะต้องรับการตรวจ
ร่างกายตามรายการที่หลักสูตรกำ�หนด
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ 1,170 บาท
ความสูง ไม่น้อย
กว่า 150 ซม.

• Visit us : www.pt.mahidol.ac.th

หลักเกณฑ์การดำ�เนินการ รอบที่ 4
ภายใน 30 ม.ค. 61

สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การ
รับสมัครให้ ทปอ.

ภายใน 3 พ.ค. 61

ทปอ. จัดทำ�ระเบียบการรับสมัคร ตารางองค์
ประกอบ และเกณฑ์การคัดเลือก

6 -10 มิ.ย. 61

ทปอ. รับสมัคร Admission ที่เว็บไซต์ของ ทปอ.

6 - 11 มิ.ย. 61

ชำ�ระค่าสมัคร

20 มิ.ย. 61

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาส่ ง วั น เวลา สถานที่ ส อบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ.

20 มิ.ย. 61

สถาบันอุดมศึกษาส่งจำ�นวนรับเพิม่ เติมให้ ทปอ. (ถ้ามี)

ภายใน 13 มิ.ย. 61
15 - 18 มิ.ย. 61
ภายใน 26 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
ภายใน 30 มิ.ย. 61
4 - 6 ก.ค. 61
8 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61

ตัดสิทธิผ์ า่ นระบบ (Clearing House) รอบที่ 1 - 3
ประกาศคะแนน รายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์
ทปอ. ประมวลผลคะแนน
ทปอ. ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ทปอ. ส่ ง รายชื่ อ ผู้ ผ่า นการคั ด เลื อ กให้ ส ถาบั น
อุดมศึกษา
ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ.

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 4
เกณฑ์การคัดเลือก
จำ�นวนรับ
วุฒิการศึกษา
แผนการศึกษา
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX)
สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบ
วิชาเฉพาะของของส่วน
งาน / ใช้ผลวัดความถนัด
ทั่วไป (GAT) / ใช้ผลวัด
ความถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการ (PAT)
ใช้ผลการสอบแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
01 = ภาษาไทย
02 = สังคมศึกษา
03 = ภาษาอังกฤษ
04 = คณิตศาสตร์
05 = วิทยาศาสตร์
และเกณฑ์ขั้นต่ำ�แต่ละวิชา
ค่าสอบสัมภาษณ์
ค่าทดสอบวิชาเฉพาะ
ค่าตรวจร่างกาย

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ

กายภาพบำ�บัด
กิจกรรมบำ�บัด
25
10
เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6)
สายวิทย์-คณิตเท่านั้น
3.00 ขึ้นไป
2.75 ขึ้นไป

GAT เกณฑ์ขั้นต่ำ�แต่ละวิชา≥ 20
PAT เกณฑ์ขั้นต่ำ�แต่ละวิชา PAT2 ≥ 30

O-NET / เกณฑ์ขั้น
ต่ำ�แต่ละวิชา
01 ≥6
02 ≥6
03 ≥6
04 ≥6
05 ≥6

เกณฑ์ขั้นต่ำ�รวม
(ระบุจำ�นวนวิชา)
≥ 30

100 บาท
300 บาท
กรณีได้เข้าศึกษาจะต้องรับการตรวจ
ร่างกายตามรายการที่หลักสูตรกำ�หนด
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ 1,170 บาท
ความสูง ไม่น้อย
กว่า 150 ซม.

*กำ�หนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็ปไซต์ http://a.cupt.net
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย : http://a.cupt.net
• ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561 : http://tcas.cupt.net
• การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ม.มหิดล : https://admission.mahidol.ac.th
• คณะกายภาพบำ�บัด ม.มหิดล : http://www.pt.mahidol.ac.th

“ความสำ�เร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำ�ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

• Visit us : www.pt.mahidol.ac.th

