
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตร ี(สอบตรง) 

ประจําปการศึกษา 2556 (เพ่ิมเติม) 

------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน

นิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจําปการศึกษา 2556  (เพิม่เติม)  ระหวางวันท่ี  22 - 30  พฤษภาคม  2556  

จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบดังตอไปนี้ 

1. จํานวนรับ จําแนกตาม หลักสูตร  สาขาวิชา   

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รหัสกลุมสาขา จํานวนรับ 

คณะทันตแพทยศาสตร   

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ป) 

 

11001 

 

172 

 

5 

คณะพยาบาลศาสตร   

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ป) 

 

06001 

 

172 

 

40 

คณะสหเวชศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) 

-  สาขาวิชากายภาพบําบัด 

 

15001 

 

172 

 

12 

-  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 15002 172   5 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) 

   

-  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 71001 172 13 

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร 71002 172 25 

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร 71003 172 25 

คณะวิทยาศาสตร   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ป) 

   

-  สาขาวิชาเคมี 02002 172 20 

-  สาขาวิชาชีววิทยา 02003 172 20 

-  สาขาวิชาฟสิกส 02004 172   7 

    

    



- 2 - 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รหัสกลุมสาขา จํานวนรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร    

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ป)    

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 09002 172 022 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 09003 172 011 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 09012 172 0  2 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 09004 172 0  8 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 09005 172 0  4 

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) 

   

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ 66002 172 15 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป) 

   

-  สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 47001 172 33 

-  สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 47002 172 43 

รวม   310 

2. สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีสถานท่ีตั้ง  2  แหง คือ 
2.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั ้งอยู ที ่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  

กรงุเทพฯ 
2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ  ตั้งอยูท่ี  อําเภอองครักษ  จงัหวดันครนายก   

มหาวิทยาลัยจัดหอพักให   นิสิตตองชําระคาธรรมเนียมตามที ่มหาวิทยาลัยกําหนด ดูรายละเอียดที ่  
http://dorm.swu.ac.th/ 

ผูสอบผานการคัดเลือกและรายงานตัวเขาเปนนิสิตมีสถานท่ีเรียน  ดังนี้ 
1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  และคณะสหเวชศาสตร  
ทุกชั้นป เรยีนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ จังหวัดนครนายก 

2) คณะทันตแพทยศาสตร และคณะวิทยาศาสตร 
ทุกชั้นป เรยีนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

3) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
ชั้นปท่ี 1 และ ปท่ี 2 เรียนท่ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  องครกัษ  จังหวัดนครนายก 
ชั้นปท่ี 3 และ ปที่ 4 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม เรียนท่ีโพธิวิชชาลัย  จังหวัดสระแกว  

สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม เรียนท่ีโพธิวิชชาลัย  จังหวัดตาก 
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผูมสีทิธิ์สมัคร 
3.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
3.2 ไมเคยถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือ กระทําความผิด

ตาง ๆ ท่ีไมใชทางดานวิชาการ 
3.3 จะตองไมเปนผูทีถู่กลงโทษ เนือ่งจากการกระทําผิดหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบวัดความรูเพื่อสมัครเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในชวงเวลา 3 ปท่ีผานมา 
3.4 เปนผู ที ่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวาจะตั ้งใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยทีมี่อยูแลวหรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัด
ทุกประการ 

3.5 เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
3.6 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT และ ผลคะแนน PAT (เฉพาะหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร  และคณะสหเวชศาสตร) 

3.7 ตองไมเปนผูท่ีมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจําปการศึกษา 
2556 

3.8 ตองไมเปนผู ที ่ผานการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบกลาง 
(Admissions) ประจําปการศึกษา 2556  

3.9 มีผลคะแนนรวมทีไ่ดจากคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่าํสุดของสาขาวิชาทีป่ระกาศใน
เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php) 

สําหรับคุณสมบัตเิฉพาะของแตละหลกัสตูร / สาขาวชิา / วิชาเอก ใหเปนไปตาม รายละเอียดแนบทาย

ประกาศฯ 

4. การจําหนายใบสมคัร 

ตั้งแตวันที่  22 - 30 พฤษภาคม  2556 (เวลา 07.30 - 14.30 น. เวนวันหยุดราชการ) 

ผูสนใจซ้ือใบสมัคร ไดท่ี ศูนยการประเมินผลและรับนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อาคารสํานักงาน

อธิการบดี  ชั้น 1  สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 

100 บาท 

5. การสมคัร 

สมคัรดวยตนเองไดเพียงหลักสูตร/สาขาวิชาเดียวเทานั้น 

สมัครไดตั้งแตวันที่  22 - 30 พฤษภาคม  2556 (เวลา 07.30 - 14.30 น. เวนวันหยุดราชการ)  ไดท่ี 

ศูนยการประเมินผลและรับนิสิต  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  อาคารสาํนกังานอธกิารบดี  ชั้น 1  สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

กอนการสมัคร ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองตรงกับเกณฑคุณสมบัติที่คณะ/

หลักสูตร/สาขาวิชา กําหนด ตามประกาศฯ  แลวจึงสมัคร 

http://www.cuas.or.th/index.php�
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มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติในวันสอบสัมภาษณ  หากตรวจสอบพบวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรง

ตามประกาศฯ  มหาวิทยาลัยจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติ จะถูกปรับตกสัมภาษณ และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียม

ในการสมัครให ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  และ หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่แมจะผาน

กระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลวก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืน   

 

 

1) กรอกขอมูลในใบสมัครใหครบถวน (ตัวบรรจง) 

2) ยื่นใบสมัครทีก่รอกขอมูลครบถวนแลว พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ และลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง ท่ีศูนยการประเมินผลและรับนิสิต  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

3) ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครฯ เปนเงินสด จํานวน 500 บาท 

6. เกณฑการคัดเลอืก 

6.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจําป 2556 

6.2 ผลการสอบสัมภาษณ 

6.3 ผลการตรวจรางกาย / การทดสอบทัศนคติตอวิชาชีพ / การทดสอบทางจิตวิทยา / การทดสอบทักษะทาง

วิชาชีพ (บางหลักสูตร/สาขาวิชา) 

7. เอกสารประกอบการสมัคร 

7.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

8. เอกสารที่ตองนําไปในวันสอบสมัภาษณ (ฉบับจริงพรอมสําเนาและลงนามรับรอง) 

8.1 ใบแสดงผลการเรียนท่ีแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

8.2 ใบแสดงผลคะแนน ONET  

8.3 ใบแสดงผลคะแนนการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)  

8.4 ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) (เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใน 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร และคณะสหเวชศาสตร) 

8.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน 

8.6 สําเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลท่ีรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 

8.7 สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทย ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

(สําหรับบุคคลตางดาว) 

8.8 เอกสาร หรือ วัสดุอ่ืนๆ ตามท่ีแตละหลักสูตร/สาขาวิชา กําหนดไว (ถามี) 

กรณีผูเขาสอบไมนําเอกสารตามที่กําหนดไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ  จะถูกปรับตกสัมภาษณ 

เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ ได และไมคืนเงินคาธรรมเนยีมในการสมัครใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้ันตอนการสมัครดวยตนเอง 
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มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ ผูสมัครในวันสอบสัมภาษณ หากผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ 

แมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลวก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืน 

9. กําหนดการ 

วัน  เดือน  ป รายการ สถานที ่

22 – 30 พฤษภาคม 2556 รับสมคัร ศูนยการประเมินผลและรับนิสติ   

31 พฤษภาคม 2556 09.00  น. เปนตนไป            สอบสัมภาษณ  

(เฉพาะสาขาวชิาใน 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร   

คณะวทิยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร   

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  และ 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) 

ตามเอกสารแนบทายประกาศ 

 08.30  น. เปนตนไป         ทดสอบทางจิตวิทยา/ทักษะ

ทางวิชาชีพ/ทัศนคติตอวิชาชีพ 

และสอบสมัภาษณ 

(เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิตในคณะสหเวชศาสตร) 

ตามเอกสารแนบทายประกาศ 

  2 มิถุนายน 2556 09.00  น. เปนตนไป         สอบทัศนคติทางวิชาชีพและ

สอบสอบสมัภาษณ 

(เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ) 

ตามเอกสารแนบทายประกาศ 

  3 มิถุนายน 2556 ประกาศผลสอบ http://admission.swu.ac.th 

  4 มิถุนายน 2556 รายงานตัวเขาเปนนสิติ http://istart.swu.ac.th   

10. สถานที่สอบ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท  23 (ประสานมิตร)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  องครักษ  อําเภอองครกัษ  จังหวดันครนายก 

11. การประกาศผลสอบ 

กําหนดประกาศผลการสอบ ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2556  ตั้งแตเวลา 16.30 น. เปนตนไป ทางอินเทอรเนตท่ีเว็บไซต  
http://admission.swu.ac.th (โปรดดูผลการสอบดวยตนเอง) 

12. การรายงานตัวเขาเปนนิสิต 

มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหมารายงานตัวและชําระคาธรรมเนียมภายในวันที ่4 มิถุนายน 2556  วันเดียวเทานั้น  
ท่ี http://istart.swu.ac.th  หากไมรายงานตัวตามกําหนดวันดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนิสิต 

หากตรวจสอบพบภายหลังวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไวในระเบียบการฯ  จะถูกตัดสิทธิ์และ
คัดช่ือออกจากการเปนนิสิต  โดยไมไดรับเงินคาธรรมเนียมท่ีชําระไวแลวคืนไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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รายละเอียดแนบทายประกาศ 
คณะทันตแพทยศาสตร  

1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

1.2 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT และ ผลคะแนน PAT 2 

1.3 มีผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาท่ีประกาศใน

เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php) 

สาขาทันตแพทยศาสตร คะแนนต่ําสุด 22965.7000 

1.4 ไมเปนผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐ

ในปการศึกษา 2556 ตามโควตาพ้ืนท่ีโครงการพิเศษตางๆ และการรับตรงท่ีเคยไดยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันท่ีคัดเลือกไวเรียบรอยแลว มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ท้ังหมด 

1.5 มีคุณสมบัติท่ีจะเขารับราชการไดหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 

1.6 ตองไมมีโรค ความพิการ หรือปญหาตอไปนี้ 

1) ความพิกลพิการของรางกายท่ีทําใหเสียบุคลิกลักษณะ 

2) ปญหาทางสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการเปนทันตแพทยในอนาคต 

3) ภาวะติดสารเสพยติดใหโทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 

4) โรคติดเชื้อในระยะติดตอและอันตรายอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในการเปนทันตแพทย 

เชน วณัโรค โรคเรื้อน โรคภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน 

5) โรคไมติดตอท่ีไมสามารถควบคุมดวยการรักษาได ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในการ

เปนทันตแพทย เชน โรคลมชัก โรคหวัใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเบาหวาน เปนตน 

6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซ่ึงมิไดระบุไว แตคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตรเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคตา โรคห ูเปนตน 

1.7 หากตรวจสอบพบวาขอมูลของผูสมัครท่ีแจงไวไมเปนความจริงจะถูกตัดสิทธิ์ในการศึกษาทันที 

2. เง่ือนไข 

2.1 ผูสําเร็จการศึกษาตองสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา โดย

ท่ีนิสิตจะตองสอบในระหวางท่ีกําลังศึกษาอยูและรับผิดชอบคาใชจายในการสอบเอง 

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาตองปฏิบัติงานชดใชทุนในกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น 

2.3 กอนเขาศึกษาจะตองทําสัญญาเขารับราชการ/เปนพนักงานของรัฐหลังจากสําเร็จการศึกษาตามระเบียบและ

เง่ือนไขของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

นอกจากเอกสารตามประกาศฯในขอ 8 หนา 4  ใหนําผลการตรวจรางกายดังตอไปนี้ไปดวย 

3.1 ใบรับรองแพทยแสดงผลการตรวจรางกายที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน 

http://www.cuas.or.th/index.php�
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3.2 ฟลมเอ็กซเรยทรวงอกขนาดใหญท่ีถายไวไมเกิน 6 เดือน นบัถึงวนัสอบสัมภาษณ พรอมผลการอานฟลมท่ีลงนาม

รับรองโดยแพทยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน 

4. สถานท่ีรายงานตัวเขาสอบ : อาคาร 17 คณะทันตแพทยศาสตร ชั้น 14 หองโถง   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

5. กําหนดการสอบ วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

เวลา  08.00 – 08.30 น. รายงานตัวและสงผลตรวจรางกาย  

เวลา  08.30 – 10.30 น ทดสอบทางจติวทิยา (ใชดินสอดํา HB ยางลบ และปากกา) 

เวลา  10.30 – 12.00 น. สอบทักษะทางวิชาชีพ (ใชดินสอดํา HB ยางลบ และปากกา) 

เวลา  13.00 น. เปนตนไป สอบสมัภาษณ 

6. เกณฑการคัดเลือก 

6.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบคุคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 

6.2 การตรวจรางกายจะตองไดรับการรับรองจากแพทยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนวาผาน

ตามเกณฑ 

6.3 การทดสอบทางจิตวิทยา และทักษะทางวิชาชีพ ตองผาน 

6.4 การสอบสัมภาษณพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ บุคลิกภาพท่ัวไป ไหวพรบิ สติปญญา และความเชื่อม่ันใน

ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก

สวนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ 
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คณะพยาบาลศาสตร 

1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

1.2 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT และ ผลคะแนน PAT 2 

1.3 มีผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาท่ีประกาศใน

เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php) 

สาขาพยาบาลศาสตร คะแนนต่ําสุด 17704.2000 

2. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

นอกจากเอกสารตามประกาศฯในขอ 8 หนา 4  ใหนําผลการตรวจรางกายดังตอไปนี้ไปดวย 

2.1 ใบรับรองแพทยแสดงผลการตรวจรางกายท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น 

2.2 ฟลมเอ็กซเรยทรวงอกขนาดใหญท่ีถายไวไมเกิน 6 เดือน นบัถึงวนัสอบสัมภาษณ พรอมผลการอานฟลมท่ีลงนาม

รับรองโดยแพทยโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น 

2.3 ผลตรวจปสสาวะ (UA) 

3. สถานท่ีรายงานตัวเขาสอบ : อาคารคณะพยาบาลศาสตร ชั้น 2 หอ ง 219 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ 

4. กําหนดการสอบ วันอาทิตยท่ี 2 มิถุนายน 2556 

เวลา  08.00 – 08.30 น. รายงานตัวและสงผลตรวจรางกาย  

เวลา  09.00 – 12.00 น. ทดสอบทัศนคตติอวิชาชีพ (ใชดินสอดํา HB ยางลบ และปากกา) 

เวลา  13.00 น. เปนตนไป สอบสมัภาษณ 

5. เกณฑการคัดเลือก 

5.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 

5.2 การตรวจรางกายจะตองไดรับการรับรองจากแพทยโรงพยาบาลของรัฐเทานั้นวาผานตามเกณฑ 

5.3 การทดสอบทัศนคติตองปกติ หรือผาน 

5.4 การสอบสัมภาษณพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ บุคลิกภาพท่ัวไป ไหวพรบิ สติปญญา และความเชื่อม่ันใน

ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก

สวนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ 

http://www.cuas.or.th/index.php�
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คณะสหเวชศาสตร 

1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

1.2 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT และ ผลคะแนน PAT 2 

1.3 มีผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบนัอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาท่ีประกาศใน

เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php) ดังนี้ 

1.3.1 สาขาวิชากายภาพบําบัด คะแนนต่ําสุด  17386.5000 

1.3.2 สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ คะแนนต่ําสุด  16118.6000 

2. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

นอกจากเอกสารตามประกาศฯในขอ 8 หนา 4 ใหนําผลการตรวจรางกายดังตอไปนี้ไปดวย 

2.1 ใบรับรองแพทยแสดงผลการตรวจรางกายที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน 

2.2 ฟลมเอ็กซเรยทรวงอกขนาดใหญท่ีถายไวไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ พรอมผลการอานฟลมท่ีลง

นามรองโดยแพทยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน 

3. สถานท่ีรายงานตัวเขาสอบ : อาคารคณะสหเวชศาสตร ชั้น 1 บรเิวณหองโถง มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครักษ 

4. กําหนดการสอบ วนัศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

เวลา  08.00 – 08.30 น. รายงานตัวและสงผลตรวจรางกาย  

เวลา  09.00 น. เปนตนไป สอบทัศนคติตอวิชาชีพ (ใชดินสอดํา HB ยางลบ และปากกา)  

และสอบสัมภาษณ 

5. เกณฑการคัดเลือก 

5.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 

5.2 การตรวจรางกายจะตองไดรับการรับรองจากแพทยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนวาผาน

ตามเกณฑ 

5.3 การสอบทัศนคติตอวิชาชีพ 

5.4 การสอบสัมภาษณพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ บุคลิกภาพท่ัวไป ไหวพรบิ สติปญญา และความเชื่อม่ันใน

ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก

สวนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ 
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คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร  

1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

1.2 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT  ผลคะแนน PAT 1 และ PAT 2 

1.3 มีผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาท่ีประกาศใน

เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php) ดังนี้ 

1.3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ คะแนนต่ําสุด  13921.5000 

1.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร คะแนนต่ําสุด  08408.9500 

1.3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร คะแนนต่ําสุด  08591.0500 

2. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

เอกสารตามประกาศฯในขอ 8 หนา 4  

3. สถานท่ีรายงานตัวเขาสอบ : อาคารเรียน 15 คณะแพทยศาสตรและคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ หอง 15-524 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร หอง 15-524 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร หอง 15-122 

4. กําหนดการสอบ วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบสมัภาษณ 

5. เกณฑการคัดเลือก 

5.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 

5.2 การสอบสัมภาษณพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ บุคลิกภาพท่ัวไป ไหวพรบิ สติปญญา และความเชื่อม่ันใน

ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก

สวนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ 
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คณะวทิยาศาสตร  

1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

1.2 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT  ผลคะแนน PAT 1 และ PAT 2 

1.3 มีผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรบับคุคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาท่ีประกาศใน

เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php) ดังนี้ 

1.3.1 สาขาวิชาเคมี  คะแนนต่ําสุด  14000.0000 

1.3.2 สาขาวิชาชีววิทยา  คะแนนต่ําสุด  14000.0000 

1.3.3 สาขาวิชาฟสิกส  คะแนนต่ําสุด  13000.0000 

2. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

เอกสารตามประกาศฯในขอ 8 หนา 4   

3. สถานท่ีรายงานตัวเขาสอบ : อาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สาขาวิชาเคมี อาคาร 10 ชั้น 2 หอง 10-204 กข 

สาขาวิชาชีววิทยา อาคาร 19 ชั้น 7 หองโถง 

สาขาวิชาฟสิกส อาคาร 10 ชั้น 5 หอง 10-512 

4. กําหนดการสอบ วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบสมัภาษณ 

5. เกณฑการคัดเลือก 

5.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 

5.2 การสอบสัมภาษณพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ บุคลิกภาพท่ัวไป ไหวพรบิ สติปญญา และความเชื่อม่ันใน

ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก

สวนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ 
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คณะวศิวกรรมศาสตร 

1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

1.2 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT  ผลคะแนน PAT 2 และ PAT 3 

1.3 มีผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาท่ีประกาศใน

เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php) ดังนี้ 

1.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คะแนนต่ําสุด  14020.0000 

1.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  คะแนนต่ําสุด  14702.7500 

1.3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คะแนนต่ําสุด  14352.8000 

1.3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คะแนนต่ําสุด  14536.5000 

1.3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คะแนนต่ําสุด  15023.1500 

2. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

เอกสารตามประกาศฯในขอ 8 หนา 4 

3. สถานท่ีรายงานตัวเขาสอบ : อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร  วศ 64  มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครักษ 

4. กําหนดการสอบ วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบสมัภาษณ 

5. เกณฑการคัดเลือก 

5.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 

5.2 การสอบสัมภาษณพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ บุคลิกภาพท่ัวไป ไหวพรบิ สติปญญา และความเชื่อม่ันใน

ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็น

แกสวนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ 
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คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

1.2 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT 

1.3 มีผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาท่ีประกาศใน

เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php)  

สาขานวัตกรรมการจัดการทองเท่ียวบูรณาการ  คะแนนต่ําสุด  17676.8000 

2. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

เอกสารตามประกาศฯในขอ 8 หนา 4   

3. สถานท่ีรายงานตัวเขาสอบ : อาคาร 33 อาคารนวัตกรรม มศว ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 19  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

4. กําหนดการสอบ วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบสมัภาษณ 

5. เกณฑการคัดเลือก 

5.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 

5.2 การสอบสัมภาษณพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ บุคลิกภาพท่ัวไป ไหวพรบิ สติปญญา และความเชื่อม่ันใน

ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก

สวนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ 
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วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  

1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

1.2 มีผลคะแนน GPAX  ผลคะแนน O-NET  ผลคะแนน GAT 

1.3 มีผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 มากกวาหรือเทากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาท่ีประกาศใน

เว็บไซดการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (http://www.cuas.or.th/index.php) ดังนี้ 

1.3.1 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม คะแนนต่ําสุด  07926.6500 

1.3.2 สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม คะแนนต่ําสุด  06304.4500 

2 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

เอกสารตามประกาศฯในขอ 8 หนา 4   

3 สถานท่ีรายงานตัวเขาสอบ : อาคาร 6 ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา ชั้น 2 หอง 201   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

4 กําหนดการสอบ วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบสมัภาษณ 

5 เกณฑการคัดเลือก 

5.1 ผลคะแนนรวมท่ีไดจากการคํานวณตามองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําป 2556 

5.2 การสอบสัมภาษณพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ บุคลิกภาพท่ัวไป ไหวพรบิ สติปญญา และความเชื่อม่ันใน

ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก

สวนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ 
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