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ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

เปิดปฏิทนิ สอบหมอ ปี 56 คลอดแล้ว คะแนนโอเน็ต ไม่ถึง 60 % หมดสิทธ์ิสอบ 
 
 

วันที่ 16 ก.ค. ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ถ.ศรีอยุธยา น.พ.กําจร ตติยกวี รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พร้อมด้วย น.พ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการเลขาธิการ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และพญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัด
สอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. แถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบรับตรง ของกสพท. 
พญ.บุญมี กล่าวว่า กสพท. เปิดรับสมัครประจําปีการศึกษา 56 ในระบบออนไลน์ ต้ังแต่วันที่ 1-31 ส.ค. นี้ ทาง
เว็บไซด์ กสพท. www9.si.mahidol.ac.th และกลุ่มสถาบันแพทย์ที่ร่วมคัดเลือก โดยเป็นคณะแพทยศาสตร์ 
12 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ 5 สถาบัน รับประมาณ 1,421 คน แบ่งเป็น คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น รับ 20 
คน คณะแพทย์ จุฬาฯ 200 คน คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ 55 คน คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 65 คน 
คณะแพทย์ ม.นเรศวร 30 คน คณะแพทย์ ร.พ.รามาธิบดี ม.มหิดล 156 คน คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล ม.

มหิดล 250 คน คณะแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 180 คน คณะแพทย์ ม.สงขลาฯ 25 

คน คณะแพทย์ วชิรพยาบาล กทม. 70 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 40 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระ
มงกุฎเกล้า ชาย 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าฯ หญิง 40 คน คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ 80 คน 
คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 80 คน คณะทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่ 25 คน คณะทันตแพทย์ ม.สงขลาฯ 20 คน 

และคณะทันตแพทย์ มศว 25 คน 
 พ.ญ.บุญมี กล่าวต่อว่า สําหรับปฏิทินการรับสมัครสอบ และการสอบจะรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 
1-31 ส.ค. ชําระเงินผ่านธ.ไทยพาณิชย์ จํากัด ทุกสาขา ภายในวันที่ 5 ก.ย. โดยผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัคร และ
เอกสารประกอบการสมัครมาให้กสพท. แต่ต้องเก็บเอกสารท่ีอัพโหลดทั้งหมด เพ่ือนํามาให้คณะ/สถาบัน 
ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน     ฉบับประจําวันท่ี ๑๗  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕  หน้า ๒๒  

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สมัครได้ 7 วันหลังวันชําระค่าสมัครจนถึงวันที่ 15 ก.ย. และต้องพิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ เพ่ือใช้แสดง
ก่อนเข้าห้องสอบ วันที่ 1 ต.ค.-10 พ.ย. สอบวิชาเฉพาะวันที่ 10 พ.ย. สอบวิชาการ 7 วิชา วันที่ 5-6 ม.ค. 56 
หรือตามประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจสุขภาพ ภายในวันที่ 19 ก.พ. 56 สอบโอเน็ตตามประกาศของ สทศ. 
พญ.บุญมี กล่าวอีกว่า ในปีนี้รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการเข้าศึกษานั้น ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม 
ประกอบด้วย คะแนนโอเน็ต 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยต้องได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่คิด
น้ําหนักคะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสทศ. ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา) คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยในแต่ละกลุ่มสาระวิชาจะต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ใช้ค่าน้ําหนักคะแนนรวม 70 เปอร์เซ็นต์ และวิชาเฉพาะ ใช้
ค่าน้ําหนักคะแนนรวม 30 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ และประเมินแนวคิดทาง
จริยธรรม 
“กสพท.ยังยนืยันเง่ือนไขที่ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านโอเน็ต มีคะแนนรวมเท่ากบัหรือมากกวา่ 60 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนกรณีผู้ทีไ่ม่สามารถเข้าสอบโอเน็ตและนําคะแนนโอเน็ต ปี 2555 มาแสดงได้ เช่น ผู้จบจากต่างประเทศ 
หรือ นักเรยีนที่ได้คะแนนโอเน็ต ไม่ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเคยสอบกสพท. มาแล้วทาง กสพท.จะเปิดโอกาสให้
สมัครสอบได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้โอกาสอีกครั้ง โดยกสพท.ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดหลักเกณฑ์ที่
จะนําผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 60 เปอร์เซ็นต์ ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบโอเน็ต ซ่ึงที่ผ่าน
มากสพท. ถูกต่อว่ามากวา่ตัดโอกาสนักเรียนท้ังชวีติ จึงได้ให้โอกาสมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซ่ึงก็มีนักเรียน
กลับมาสมัครจํานวนหนึ่ง แต่เมื่อสอบแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์สักคน” ศ.พญ.บุญม ีกล่าว  
 


