ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ ระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ประจําปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
------------------------------------มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 จึงขอประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบดังต่อไปนี้

1. จํานวนรับ จําแนกตาม หลักสูตร สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตรภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)
คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. 6 ปี)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัสสาขาวิชา

รหัสกลุ่มสาขา จํานวนรับ

71001
71002
71003

172
172
172

10
10
5

07001

172

4

66001

172

4

66002

172

8

09001
09002
09003
09004
09005
09011
09012

172
172
172
172
172
172
172

7
15
11
8
9
2
11

-2คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ (ศป.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชานาฎศิลป์
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี)
รวม

รหัสสาขาวิชา

รหัสกลุ่มสาขา จํานวนรับ

10007
10039
10040

172
172
172

10
10
15

10048
10050

172
172

15
10

03102

172

30

47001
47002

172
172

30
30

48001

172

10
264

2. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ
2.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th/
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมีสถานที่เรียน ดังนี้
1) คณะแพทยศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
ชั้นปีที่ 4 - 6
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
และ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
2) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
3) คณะสังคมศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

-34) คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ทุกชั้นปี
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
5) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม เรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว
สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม เรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
3.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทําความผิดต่างๆ
ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
3.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3.6 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจําปีการศึกษา 2557
3.7 ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒในระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2557
3.8 มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ให้เป็นไปตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

4. การจําหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 (เวลา 08.00 - 14.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สนใจซื้อใบสมัครที่ งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารสํานักงานอธิการบดี
ชั้น 1 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ใบสมัครและระเบียบการชุดละ 100 บาท)

5. การสมัคร
U

สมัครด้วยตนเองได้เพียงหลักสูตร / สาขาวิชาเดียวเท่านั้น

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 (เวลา 08.00 น. - 14.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่งานรับนิสิตใหม่
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ก่อ นการสมั ค ร ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องตนเองว่ า ถู ก ต้ อ งตรงกั บ เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ที่ ค ณะ/
หลักสูตร/สาขาวิชา กําหนด ตามประกาศฯ แล้วจึงสมัคร

-4มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติในวันสอบสัมภาษณ์ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
ในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่าน
กระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน
ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
1) กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง)
2) ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง ที่งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครฯ เป็นเงินสด จํานวน 500 บาท

6. เกณฑ์การคัดเลือก
6.1 ผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจําปี 2557
6.2 ผลคะแนน O-NET และผลคะแนนสอบ กสพท (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
6.3 ผลการสอบสัมภาษณ์
6.4 ผลการสอบภาคปฏิบัติ / ผลการตรวจร่างกาย / การทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ (บางหลักสูตร/สาขาวิชา)
6.5 อื่นๆ ตามที่หลักสูตร / สาขาวิชา กําหนด

7. เอกสารประกอบการสมัคร
7.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

8. เอกสารที่ต้องนําไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและลงนามรับรอง)
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ใบแสดงผลคะแนน O-NET
ใบแสดงผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) (เฉพาะหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (วท.บ.)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ)
ผลคะแนนการทดสอบ กสพท (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลที่รับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่รับรองสําเนาถูกต้อง
(สําหรับบุคคลต่างด้าว)
เอกสาร หรือ วัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา กําหนดไว้ (ถ้ามี)

-5กรณีผู้เข้าสอบไม่นําเอกสารตามที่กําหนดไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ เนื่องจาก
ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ได้ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน

9. กําหนดการ
วัน เดือน ปี
1 - 15 กรกฎาคม 2557
18 กรกฎาคม 2557

รายการ
สถานที่
รับสมัคร
งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา
08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
(เฉพาะคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
และสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ)
08.30 น. เป็นต้นไป สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
(เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์)
08.30 น. เป็นต้นไป ตรวจร่างกาย / ทดสอบทัศนคติ
ต่อวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
(เฉพาะคณะแพทยศาสตร์)
22 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลสอบ
http://admission.swu.ac.th
28 - 31 กรกฎาคม 2557
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
http://istart.swu.ac.th

10. สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

11. การประกาศผลสอบ
ประกาศผลการสอบ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป (โปรดดูผลการสอบ
ด้วยตนเอง) ที่ http://admission.swu.ac.th

12. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้รายงานตัวและชําระค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 ที่
http://istart.swu.ac.th หากไม่รายงานตัวตามกําหนดวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ จะถูกตัดสิทธิ์และคัดชื่อ
ออกจากการเป็นนิสิต โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ชําระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

u @~,~~n,@~~LU ::;~"

t

~le!lt~n,kg,LUn,~ t~~, fI. n@~'

9

-7รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
คณะแพทยศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ
1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า
ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
1.4 ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ (เว้นแต่ได้
ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556)
1.5 ไม่เป็นผู้กําลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลาออกจากการศึกษา
ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2556
(ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึงผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้
ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 และผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับชั้นปีที่ 2
แต่ยังไม่ลงทะเบียนแล้วไปลงทะเบียนหลังวันสมัครฯ)
1.6 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาของรัฐตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ในปีการศึกษา 2557
1.7 ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์
ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
1.8 มีคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
1.9 มีผลคะแนน O-NET ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และคะแนนสอบ กสพท ไม่ต่ํากว่า 63
หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลของผู้สมัครที่แจ้งไว้ไม่เป็นความจริงจะถูกตัดสิทธิ์ในการศึกษาทันที
2. เงื่อนไข
ก่อนเข้าศึกษาต้องทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543
คือ เป็นสัญญาที่กําหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษา
แพทย์ผู้ทําสัญญาฯ โดยต้องทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานใน
หน่วยงานของรัฐ
3. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 8 หน้า 4

-84. สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
5. กําหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น. รายงานตัวและชําระค่าตรวจร่างกาย 1,500 บาท
เวลา 08.30 –10.30 น.
ตรวจร่างกาย
- x-ray
- ตรวจเลือด
- ตรวจปัสสาวะ
เวลา 10.30 – 12.30 น. ทดสอบสอบทัศนคติต่อวิชาชีพทางการแพทย์
(ใช้ดินสอดํา HB ยางลบ และปากกา)

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ 1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โปรดแต่งกายสุภาพตามหลักสากลและโปรดตรงต่อเวลา
3. ตรวจร่างกาย ไม่ต้องงดน้ําและอาหาร

6. เกณฑ์การคัดเลือก
6.1 ผลคะแนน O-NET
6.2 คะแนนสอบ กสพท
6.3 ผลการตรวจร่างกาย
6.4 การทดสอบทางทัศนคติต่อวิชาชีพ ต้องผ่าน
6.5 การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา และความเชื่อมั่น
ในตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็น
แก่ส่วนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ

-9คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT ผลคะแนน PAT 1 และ PAT 2
(กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์)
1.3 มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปี 2557 ดังนี้
1.3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 12,000
1.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (วท.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 11,000
1.3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (วท.บ. 4 ปี) คะแนนต่ําสุด 11,000
(หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 8 หน้า 4
3. สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ
ห้อง ศร 102 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
4. กําหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น.
รายงานตัว
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปี 2557
5.2 การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา และความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่
ส่วนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ

- 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT ผลคะแนน PAT 2 และ PAT 3
(กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์)
1.3 มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557 ดังนี้
1.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,500
1.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,500
1.3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,500
1.3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,500
1.3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,500
1.3.6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,500
1.3.7 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,500
2. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการ
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 8 หน้า 4
3. สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ห้อง วศ.55
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ห้อง วศ.71
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ห้อง วศ.61
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน้าห้องเรียนบัณฑิต ชั้น 2
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ห้อง วศ.51
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน้าห้องประชุมภาคอุตสาหกรรมชั้น 3
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หน้าห้องสาขาวิชาชีวการแพทย์ วศ.41
4. กําหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น.
รายงานตัว
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
5.2 การสอบสัมภาษณ์วิชาการพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา บุคลิกภาพทั่วไป
ไหวพริบ สติปัญญา และความเชื่อมั่นในตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร เจต
คติและความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ

- 11 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 มีผลคะแนน
- หลักสูตร วท.บ. : GPAX, O-NET, GAT, PAT 1 และ PAT 2 (กลุม่ ที่ 2.1 วิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ)
- หลักสูตร ศศ.บ. : GPAX, O-NET และ GAT กลุ่มที่ 6.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบที่ 1)
1.3 มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557 ดังนี้
1.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (วท.บ. 4 ปี) คะแนนต่ําสุด 12,100
1.3.2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ศศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 17,500
2. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการ
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 8 หน้า 4
3. สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ (อาคาร 14) ชั้น 6
4. กําหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น.
รายงานตัว
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
5.2 การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ
สติปัญญา และความเชื่อมั่นในตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและ
ความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ

- 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 มีผลคะแนน
- หลักสูตร ศป.บ. : GPAX, O-NET, GAT และ PAT 6 (กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ฯ)
- หลักสูตร กศ.บ. : GPAX, O-NET, GAT และ PAT 5 (กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ฯ รูปแบบที่ 1)
1.3 มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557 ดังนี้
1.3.1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (ศป.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 14,500
1.3.2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย (ศป.บ. 4 ปี) คะแนนต่ําสุด 15,000
1.3.3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์สากล (ศป.บ. 4 ปี) คะแนนต่ําสุด 15,000
1.3.4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
คะแนนต่ําสุด 14,000
1.3.5 สาขาวิชานาฏศิลป์ (กศ.บ. 5 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,000
2. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการและสอบปฎิบัติ
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 8 หน้า 4
ผู้ เ ข้ า สอบทุ ก สาขาวิ ช าต้ อ งจั ด ทํ า แฟ้ ม สะสมผลงาน(PORTFOLIO) จํ า นวน 1 เล่ ม ตามรู ป แบบ
ที่กําหนดดังนี้ (ให้เขียนชื่อ นามสกุล / หลักสูตร / สาขาวิชา/ วิชาเอก ที่สมัครสอบ กํากับเอกสารและข้อมูล
ทุกรายการด้วย)
1) รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน
(1) เป็นแฟ้มโชว์เอกสารขนาด A4 ไม่ใช้แบบมีห่วง
(2) หน้าปกของแฟ้มสะสมผลงานให้ระบุ ชื่อ นามสกุล / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร
2) เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ /ที่อยู่ /หมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว/ ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษา /คะแนนเฉลี่ยสะสม
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา (สําเนาใบ รบ.)
ส่วนที่ 3 ผลงานให้ใส่ภาพผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้
ทักษะในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครโดยมีจํานวนที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 เกียรติประวัติ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล การได้รับเกียรติบัตรในความสามารถเกี่ยวกับสาขาวิชา /
วิชาเอกที่สมัคร ความสามารถพิเศษอื่นๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
หรือสาธารณประโยชน์
หมายเหตุ : เอกสารทุกชิ้นควรส่งเฉพาะภาพถ่ายหรือสําเนาเท่านั้นและคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่คืนแฟ้มแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

- 13 3) ทุกสาขาวิชา / วิชาเอก นอกจากสอบสัมภาษณ์แล้วต้องสอบภาคปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องดนตรีที่เปิดรับ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มเครื่องสาย (String) เครื่องลมไม้ (Woodwind) เครื่องลมทองเหลือง (Brass) และ เครื่องกระทบ (Percussion)
- กลุ่มเครื่องดนตรี เปียโน กีตาร์ และขับร้อง
- กลุ่มเครื่องดนตรีแจ๊ส (เปียโน กีตาร์ เบส กลอง และ แซกโซโฟน)
เครื่องมือเอกดนตรีคลาสสิค
(1) การทดสอบโสตประสาท (Ear test) และ การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading and sight singing)
(2) การสอบ scale และ arpeggio ให้เล่นประเภท major, minor (harmonic และ melodic) ทุกคีย์ และ
บันไดเสียงแบบ chromatic ด้วย
(3) การสอบบทเพลงเลือก ให้เตรียมบทเพลงคลาสสิค ระดับมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่า
เปียโน (Piano) ให้ผู้สอบ เตรียม บทเพลงอย่างละหนึ่งบทจากรายละเอียดต่อไปนี้
Etude หรือ Exercise ประพันธ์โดย Chopin, Czerny, Liszt, Brahms หรือผลงานที่มีความยากเทียบเท่า
Sonata 1 บท ประพันธ์โดย Beethoven, Mozart, Haydn, Scarlatti หรือผลงานที่มีความยากเทียบเท่า
ขับร้อง (Voice) ให้ผู้สอบ เตรียม บทเพลงอย่างละหนึ่งบทจากรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ให้ผู้สอบเตรียม Vocal Exercise หนึ่งบท ไม่ใช้เปียโน จาก Panofka Op.85 หมายเลข 1-4
ร้องด้วยสระ อา ลากยาว (sustain)
(2) ให้ผู้สอบเตรียมขับร้อง 3 บทเพลง พร้อมนักเปียโน
(2.1) เพลงบังคับ 1 เพลง เพลงร้องคลาสสิคภาษาอิตาเลียนจาก 24 Italian Songs and Arias
(2.2) เพลงบังคับเลือก 2 เพลง
- เพลงร้องคลาสสิคภาษาอังกฤษ เช่น บทประพันธ์โดย Purcell, Foster, MacDowell หรือ
บทเพลงพระราชนิพนธ์
- เพลงร้องคลาสสิคภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ร้อง เช่น ประพันธ์โดย Mozart, Beethoven,
Schubert, Brahm, Liszt, Ravel
(2.3) ผู้เข้าสอบสามารถหาผลงานเพลงในกลุ่มที่มีความยากเทียบเท่าแทนได้
(2.4) ผู้เข้าสอบต้องนํานักเปียโนมาเอง (accompany)
(2.5) ผู้เข้าสอบขับร้องหากมีข้อสงสัยในการเตรียมเพลงและหานักเปียโน สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่อาจารย์วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช เบอร์โทร. 081-853-5430
กีตาร์คลาสสิค (Classical Guitar) ให้ผู้สอบ เตรียม บทเพลงหนึ่งบทจากรายละเอียดต่อไปนี้
Short piece หรือ Exercise ที่เป็นบทเพลงคลาสสิคมาตรฐานสําหรับเครื่องดนตรี
เครื่องสาย (String) ให้ผู้สอบ เตรียม บทเพลงหนึ่งบทจากรายละเอียดต่อไปนี้
Sonata หรือ Concerto หรือ Suite 1 ท่อน ประพันธ์โดย Bach, Vivaldi, Beethoven, Mozart หรือ
ผลงานที่มีความยากเทียบเท่า

- 14 เครื่องลมไม้ (Woodwind) /เครื่องลมทองเหลือง (Brass) ให้ผู้สอบเตรียมบทเพลงหนึ่งบทจาก
รายละเอียดต่อไปนี้
Concerto หรือ Sonata หรือ Exercise หรือ Short piece ที่เป็นบทเพลงคลาสสิคมาตรฐาน
สําหรับเครื่องดนตรีนั้นๆ
เครื่องกระทบ (Percussion) ให้ผู้สอบ เตรียม บทเพลงหนึ่งบทจากรายละเอียดต่อไปนี้
Short piece หรือ Exercise ที่เป็นบทเพลงคลาสิคมาตรฐานสําหรับเครื่องดนตรีนั้นๆ
เครื่องมือเอกดนตรีแจ๊ส
(1) การทดสอบโสตประสาท (Ear test) และ การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading and sight singing)
(2) การสอบ scale และ arpeggio ให้เล่นประเภท major, minor, (harmonic และ melodic) blue
และ arpeggio 7th ทุกคีย์ และบันไดเสียงแบบ chromatic ทั้งหมดให้เล่นแบบ swing ด้วย
(3) การสอบบทเพลงเลือก ให้เตรียมบทเพลงต่อไปนี้
เปียโน ให้เตรียมการเล่นในรูปแบบจังหวะต่างๆ และ บทเพลงแจ๊ส และ Improvisation
แซกโซโฟน ให้เตรียมบทเพลงแจ๊ส 1 บท และ Improvisation
กีตาร์ ให้เตรียมการเล่นในรูปแบบจังหวะต่างๆ และ บทเพลงแจ๊ส และ Improvisation
เบส ให้เตรียมการเดินเบสในรูปแบบจังหวะต่างๆ และบทเพลงแจ๊ส และ Improvisation
กลองชุด ให้เตรียม pattern พื้นฐานทุกชนิด และ จังหวะพื้นฐานต่างๆ
การสอบปฏิบัติทั้งหมดผู้สอบสามารถนําผู้เล่นเปียโนประกอบ หรือ ผู้เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ ประกอบ
หรือการเปิด backing track มาประกอบได้ โดยแจ้งให้สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลทราบก่อน
ลงทะเบียนสอบปฏิบัติ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย และ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
- วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย ผู้สมัครต้องนําเพลงในรูปแบบซีดี หรือ MP3 ที่ใช้ประกอบการแสดงเพลง
แม่บทเล็ก และเพลงรํามาตรฐานที่ถนัด ความยาวไม่เกินเพลงละ 2 นาที พร้อมผ้าแดงไปในวันสอบ
ภาคปฏิบัติด้วย
- วิชาเอกนาฏศิลป์สากล ผู้สมัครต้องนําเพลงในรูปแบบซีดีหรือ MP3 ที่ใช้ประกอบการแสดงความยาว
ไม่เกิน 2 นาที พร้อมทั้งเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับภาคปฏิบัติไปในวันสอบภาคปฏิบัติด้วย
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ผู้ส มัค รจะต้ องเตรี ย มเครื่ องดนตรีไ ทย/สากล ที่จ ะสอบไปเองในวั น สอบ ยกเว้น เครื่ องดนตรีชิ้ น ใหญ่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะจัดเครื่องดนตรีไว้ให้ (สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้ที่สาขาวิชาและ คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 1 5359)
สาขาวิชานาฏศิลป์
ทางด้านนาฏศิลป์ ผู้สมัครต้องนําเพลงในรูปแบบซีดี หรือ MP3 ที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงแม่บทเล็ก
และเพลงรํามาตรฐานที่ถนัดที่ใช้ประกอบการแสดง ความยาวไม่เกินเพลงละ 2 นาที พร้อมผ้าแดงไปในวันสอบ
ภาคปฏิบัติด้วย

- 15 3. สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ห้องโถงชั้น 11
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
ห้องโถงชั้น 9
สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
ห้องโถงชั้น 9
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ห้องโถงชั้น 10
สาขาวิชานาฏศิลป์
ห้องโถงชั้น 9
4. กําหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น.
รายงานตัว
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สอบปฏิบตั ิและสอบสัมภาษณ์
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
5.2 ผลคะแนนสอบปฏิบัติ ต้องผ่าน
5.3 การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ
สติปัญญา และความเชื่อมั่นในตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและ
ความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ

- 16 คณะสังคมศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT ผลคะแนน PAT 1 และ PAT 2
(กลุ่มที่ 2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ)
1.3 มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
1.4.1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คะแนนต่ําสุด 13,500
2. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 8 หน้า 4
3. สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ : ห้อง 11-403 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4. กําหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น.
รายงานตัว
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
5.2 การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา และความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพการเห็นแก่
ส่วนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ

- 17 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT (กลุ่มที่ 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1)
1.3 มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557 ดังนี้
1.3.1 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
คะแนนต่ําสุด 7,900
1.3.2 สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
คะแนนต่ําสุด 6,300
2. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการ
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 8 หน้า 4
3. สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ : ห้อง 201 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4. กําหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น.
รายงานตัว
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
5.2 การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ
สติปัญญา และความเชื่อมั่นในตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและ
ความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ

- 18 สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1. คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT และผลคะแนน PAT 1 (กลุ่มที่ 6.1 บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์)
1.3 มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
1.3.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี)
คะแนนต่ําสุด 15,770
2. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการ
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 8 หน้า 4
3. สถานที่รายงานตัวเข้าสอบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
อาคาร 34 อาคาร มศว บริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
4. กําหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น. รายงานตัว
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557
5.2 การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ
สติปัญญา และความเชื่อมั่นในตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและ
ความสนใจในวิชาชีพ การเห็นแก่ส่วนรวม ความรับผิดชอบและการมีน้ําใจ

