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

แจงปฏิทินรับน.ศ.แพทยกลุม"กสพท."
ป"52คณะทันตะ5มหา"ลัยรวมดวย รวมกวา1.3พันคน-เริ่มสมัคร1ส.ค.
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
รวมกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) แถลงเรื่องหลักเกณฑการสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา
2552 ผานระบบรับตรงวา กลุม กสพท.จะเปดรับสมัครนักเรียน ม.6 หรือเทียบเทาเขาศึกษา
ในกลุมคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร 5 สถาบัน รวม
จํานวน 1,340 คน จําแนกเปนคณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 25 คน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 200
คน ม.เชียงใหม 45 คน ม.ธรรมศาสตร 60 คน ม.นเรศวร (มน.) 30 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.
มหิดล 150 คน ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120 คน ม.สงขลานครินทร 40
คน วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต 30 คน วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
70 คน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 100 คน ซึ่งแยกเปนชาย 60 คน หญิง 40 คน สวนคณะ
ทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ รับ 70 คน ม.มหิดล 80 คน ม.เชียงใหม 30 คน ม.สงขลานครินทร 20 คน
และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 20 คน คาดวาจะมียอดผูสมัครประมาณ 20,000 คน ใกลเคียงกับปที่แลว
แมวาปนี้จะมีคณะทันตแพทยศาสตรของ ม.เชียงใหม ม.สงขลานครินทร และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เขา
รวมกับ กสพท.เพิ่มเติมมาก็ตาม
นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุม กสพท. กลาววา ปฏิทินการรับสมัครและการสอบมีดังนี้ รับสมัครวันที่
1-31 สิงหาคมนี้ ทางอินเตอรเน็ตของสถาบันที่รวมโครงการ, ชําระคาสมัครวันที่ 1 สิงหาคม-4
กันยายน ผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย, สงใบสมัครและเอกสารวันที่ 4 กันยายน, สอบวิชา
เฉพาะวันที่ 1 พฤศจิกายน, ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะประมาณเดือนธันวาคม, สอบ
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ตามประกาศของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.), สอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (เอเน็ต) ตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ประกาศผลผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณและตรวจ
รางกายหลังการประกาศผลสอบโอเน็ตและเอเน็ตแลวประมาณ 1 สัปดาห, สอบสัมภาษณและตรวจ
สุขภาพภายใน 1 สัปดาหหลังการประกาศผล, ประกาศผลขั้นสุดทายภายในวันที่ 18 เมษายน 2552
จากนั้นจะสงรายชื่อไปตัดสิทธิการสมัครในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส ป
การศึกษา 2552 ที่ สกอ.
พญ.บุญมี สถาปตยวงศ หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน
ฐานะประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
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ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรง ของ กสพท. กลาววา ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตองไมเปนผู
กําลังศึกษาในคณะแพทยและคณะทันตแพทย โดยจะตองลาออกกอนวันยื่นใบสมัคร ตองไมเปนผู
ไดรับโควตาพื้นที่และโครงการพิเศษตางๆ ในคณะแพทยศาสตร รวมถึงคณะทันตแพทยศาสตร 5
สถาบันที่เขารวมโครงการ ซึ่งไดยืนยันสิทธิกับสถาบันแลว หากตรวจพบภายหลังวาขาดคุณสมบัติจะ
ถูกตัดสิทธิการคัดเลือก ทั้งนี้ ในปนี้ กสพท.เปดใหผูสมัครมีสท
ิ ธิเลือกคณะ/สถาบันไดไมเกิน 4 ลําดับ
เพิ่มจากปที่แลวที่ใหเลือก 3 ลําดับ เนื่องจากมีคณะเพิ่มขึ้น ถาตองการเปลี่ยนจะตองสมัครและชําระ
คาสมัครใหมทุกครั้งภายในวันที่ 31 สิงหาคม เมื่อไดรับยืนยันการชําระเงินจากธนาคารและไดรับ
เอกสารครบถวนแลว ศูนยรับสมัครสอบจะสงเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบใหผูสมัคร ซึง่ ตรวจสอบ
สถานภาพการสมัครสอบไดที่เว็บไซต www.si.mahidol.ac.th/consortium
"สําหรับเกณฑการพิจารณาคัดเลือก ผูสมัครจะตองไดคะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรก 5 วิชารวมกัน
มากกวา 60% และจะคิดจากการสอบเอเน็ต 5 วิชา 70% โดยแตละวิชาตองไดมากกวา 30% และ
วิชาเฉพาะ 30% ทั้งนี้ เมื่อปที่ผานมามีการทุจริตสอบโอเน็ตและเอเน็ต ดังนั้น ปนี้ กสพท.จึงขอตัด
สิทธิผูที่ถูกลงโทษ หรือรวมทุจริตการสอบวัดความรูเพื่อสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในชวง 3
ปที่ผานมา ไมใหเขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะตรวจดูสถิติคะแนน
สูงสุด-ต่ําสุดของปการศึกษา 2550-2551 เพื่อใชประกอบการตัดสินใจเลือกลําดับคณะสามารถดูไดที่
เว็บไซต www.si.mahidol.ac.th/consortium" พญ.บุญมีกลาว
ดาน นพ.สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝายนโยบายและสารสนเทศ ม.มหิดล กลาววา สําหรับแนวทาง
การคัดเลือกนักศึกษาของคณะแพทยและทันตแพทยของ กสพท.ปการศึกษา 2553 ซึง่ เปนปแรกที่ที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จะเปลี่ยนองคประกอบของระบบแอดมิสชั่นส ในสวนของ
กลุม กสพท.ไดหารือกันเบื้องตนเห็นวาจะใชผลคะแนนสอบโอเน็ตเหมือนเดิม สวนเอเน็ตที่มีการ
ยกเลิกไปนั้น กําลังพิจารณาอยูวากลุม กสพท.จะมาจัดสอบเองหรือวาควรจะใชคะแนนสอบวัดความ
ถนัด PAT 2 การวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร เพราะใกลเคียงกับคณะแพทยและทันตแพทยมากที่สุด
ซึ่งทาง สทศ.จะจัดสอบ PAT ในเดือนมีนาคม 2552 ดังนั้น ขอรอดูกระบวนการจัดสอบของ สทศ.กอน
วาเปนไปอยางเรียบรอยดีหรือไม
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