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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

คณะหมอเปดรับสมัครตรงเดือน ส.ค.นี้ ปรับเกณฑเลิกคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

      น.ส.จิรณี ตันติรัตนวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศ.พญ.บุญมี สถาปตยวงศ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และตัวแทนจากสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย แถลงขาวเรื่องการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในป 2551  

 

      ศ.พญ.บุญมี กลาววา คณะแพทยศาสตรที่อยูในกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 14 แหง และคณะทันต

แพทยศาสตรอีก 2 แหง จะรับนักศึกษา ระบบรับตรงในป 2551 ทั้งหมด 1,218 ราย แบงออกเปนคณะแพทยศาสตร ม.

ขอนแกน 30 คน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 200 คน คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 45 คน คณะ

แพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 60 คน คณะแพทยศาสตร ม.นเรศวร 20 คน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 

148 คน คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 225 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต 30 คน คณะแพทยศาสตร ม.ศรี

นครินทรวิโรฒ 120 คน คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร และวชิรพยา

บาล 80 คน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกฏุเกลา 100 คน (ชาย 60 คน หญิง 40 คน) คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ 50 คน 

และคณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล 50 คน 

 

      ทั้งนี้ ในจํานวนนี้มี 4 คณะจะรับนักศึกษาเพิ่มโดยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส ไดแก คณะ

แพทยศาสตร ม.ขอนแกน 20 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต 30 คน ทันตแพทย จุฬา 50 คน และทันตแพทยศาสคร 

มหิดล 25 คน  

 

      ศ.พญ.บุญมี กลาวตอวา ป 2551 จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมัครผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาตอ โดยยกเลิกขอกําหนดเดิมที่

ระบุไววาผูมีสิทธิ์สอบตรงจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 2.75 ขึ้นไป ซึ่งทําใหเกิดปญหายุงยากตางๆ 

ตามมา แตก็ฝากขอสังเกตไววานักเรียนที่สอบติดคณะแพทยศาสตรในปที่ผานมา จะไดคะแนน GPAX ประมาณ 3.5 เกือบ

ทั้งส้ิน อยางไรก็ตาม นอกจากเรื่องนี้เกณฑอื่นยังยึดถือตามเดิม ผูมาสมัครจะตองไมกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐที่

เขารวมระบบคัดเลือกนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเวนไดลาออกจากการศึกษา กอนวันยื่น

ใบสมัคร 
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      กลุมสถาบันไมสนับสนุนผูที่มีที่เรียนแลวมาสมัครเขามหาวิทยาลัยใหม นอกจากนั้นผูที่มาสมัครสอบจะตองไดคะแนน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ใน 5 กลุมสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตองไดคะแนนรวมเทากับหรือมากกวา 60% และตองเปนคะแนนโอเน็ตครั้งแรกเทานั้น รวมทั้ง

ตองไดคะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (เอเน็ต) ในแตสาระกลุมวิชาเทากับหรือมากกวา 30% ไดแก วิชา

วิทยาศาสตร 2 คณิตศาสตร 2 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาไทย 2 และสังคมศึกษา 2 ในสวนคะแนนที่จะใชในการคัดเลือกก็จะอิง

เกณฑเดิม คือใชเอเน็ต 70% และคณะวิชาเฉพาะ 30% ศ.พญ.บุญมี กลาว  

 

      ศ.พญ.บุญมี กลาวอีกวา การรับสมัครจะเริ่มขึ้นวันที่ 1-31 สิงหาคม โดยใหสมัครผานอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตของสถาบันที่

เขารวมโครงการ ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกลําดับไดไมเกิน 3 ลําดับ และใหชําระเงินคาสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 

ผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย สงใบสมัครและเอกสารไดภายในวันที่ 4 กันยายน สวนการสอบวิชาเฉพาะจะมีขึ้นในวันที่ 

11 พฤศจิกายน และประกาศผลวิชาเฉพาะประมาณเดือนธันวาคม 2550 และประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและตรวจ

ตรวจรางกาย หลังประกาศผลโอเน็ต และเอเน็ต ประมาณ 1 สัปดาห และประกาศผลขั้นสุดทายภายในวันที่ 30 เมษายน 

2551  

 

      แมวาทุกจะมีสิทธิ์เลือกได 3 อันดับ แตหากคณะใดรับคนไดไมครบตามจํานวน จะเรียกอันดับสํารองที่ยังสอบไมติด

คณะแพทยที่ใดทั้งส้ิน ทุกคนควรจะเลือกคณะที่จะไปเรียนจริงๆ เทานั้น ไมจําเปนจะตองเลือกใหครบ 3 อันดับ เผ่ือใหติดคณะ

ที่เลือกจริง 

 

      ดาน ศ.นพ.อาวุธ กลาววา สาเหตุที่ยกเลิกเกณฑ GPAX เพราะวาเรื่องนี้เคยมีการฟองรองศาลปกครอง และศาลปกครอง

แนะนําใหยกเลิกเกณฑนี้ เพราะถือเปนสิทธิมนุษยชนดวย แตในความเปนจริงเด็กที่ไดเกรดเฉลี่ยไมถึง 3 ไมมีโอกาสสอบติด

แพทยเลย แตเชื่อวาเมื่อยกเลิกเกณฑนี้แลวจะมีนักเรียนสมัครเขาแพทยจํานวนมากขึ้น จากเดิมที่มีผูสมัคร 18,000 รายทั่ว

ประเทศ กรุงเทพฯ ประมาณ 10,000 คน ตางจังหวัด 8,000 คน เพราะฉะนั้น ในปนี้จะไมมีการใหผูสมัครเลือกสนามสอบ ให

เลือกเฉพาะจังหวัดเทานั้น ไดแก กรุงเทพฯ เชียงใหม ขอนแกน สงขลา พิษณุโลก ซึ่งทางสถาบันจะมาดูอีกครั้งวามีผูสมัคร

จํานวนเทาไหร จากนั้นจะหาสนามสอบที่เหมาะสมให โดยจะพยายามจัดสถานที่สอบในที่แหงเดียวกัน โดยในกรุงเทพฯ ได

ติดตาม ม.ราม ไว ซึ่งรองรับได 15,000 คน คาดวาเพียงพอกับนักเรียนที่มาสมัคร 
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