ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
……………………………………………………………….
ด้วยมหาวิทยาลัยสยามจะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีทักษะในการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี
(2) เป็นผู้ทสี่ าเร็จ หรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
(3) ไม่เป็นโรค หรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(4) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลให้ถึงที่สุดต้องจาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
(6) กรณีผสู้ มัครที่สาเร็จ หรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ให้นาหลักฐาน
ประกอบการสมัครดังนี้
(6.1) ผลการศึกษา Grade 12 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา และเคมี ไม่ต่ากว่า B
ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า C+ หรือ
(6.2) มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลัก คือ
วิชาชีววิทยา เคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ มีผล
การสอบอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชาชีววิทยา หรือเคมี ใน
ระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ
(6.3) มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วย
วิชาใน Group 4 Experimental Science คือวิชาชีววิทยา และเคมี มีผลการสอบ
อยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาใน Group 5 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลสอบอยู่ใน
สามเกรดแรก หรือ
(6.4) มีผลสอบ SAT ไม่ต่ากว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผล
การสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้ คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ไม่
ต่ากว่า 525
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2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
(1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น เช่น โรคจิต
(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic
Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality
Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด
ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(3) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
- ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
(6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้ง 2 ข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000
เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score)
น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing
loss)
(7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่กรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
3. การรับสมัครและสถานที่สมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัย
สยาม ทุกวัน เวลา 08.30 - 18.30 น.
ที่ตั้ง
: 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-867-8088, 02-457-0068, 02-868-6000
โทรสาร : 02-457-3982, 02-467-3174
อีเมล : admission@siam.edu
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4. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
(1) ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสารจานวน 2 ฉบับ
(3) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 2 ฉบับ
(4) ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ของมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ฉบับจริง พร้อมสาเนา
เอกสาร จานวน 2 ฉบับ
(5) ผลการสอบ O-NET 5 กลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย,
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 2 ฉบับ
(6) ผลการสอบวิชาการ 7 วิชา (จัดสอบโดย สทศ.) พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 2 ฉบับ
(7) ผลการสอบวิชาเฉพาะ พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 2 ฉบับ
(8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ
(9) ในกรณีผู้สมัครที่สาเร็จ หรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ต้องนาหลักฐาน
ใบรับรองความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ที่รับรองว่ากาลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนาว่าถ่ายจากเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ
5. เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผล
การพิจารณาตัดสินผล กรณีที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เน้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ จะใช้เกณฑ์ตามองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
กลุ่มสาระวิชาที่พิจารณา

เกณฑ์และน้าหนักคะแนน ที่ใช้
ในการคัดเลือก
1. O-NET
(จัดสอบโดย สทศ.)
ไม่คิดน้าหนักคะแนน

2. วิชาการ 7 วิชา
(จัดสอบโดย สทศ.)
ร้อยละ 70
3. วิชาเฉพาะ
ร้อยละ 30

เงื่อนไข
น้าหนัก
คะแนน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คะแนนรวมต้องเท่ากับ หรือ
ภาษาอังกฤษ
มากกว่า ร้อยละ 50
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40 %
ในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้
คณิตศาสตร์
30 %
คะแนนเท่ากับ หรือ มากกว่า
ภาษาอังกฤษ
20 %
ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม
ภาษาไทย หรือ สังคมศึกษา
10 %
การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม
กลุ่มสาระวิชา

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
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กรณีที่ผู้สมัครส้าเร็จ หรือ คาดว่า จะส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ การพิจารณาตัดสินผล ใช้
เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา
6. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ม หาวิทยาลัย
สยาม http://www.siam.edu หรือสานักรับสมัครนักศึกษา http://admission.siam.edu
7. การตรวจร่างกายและทดสอบจิตเวช
โดยจะทาการตรวจทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจตามคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะที่กาหนด โดยผู้สมัครต้องชาระอัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจ 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)
8. การสอบสัมภาษณ์
จะสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับเข้าศึกษาและ
กรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา “รับ”หรือ “ไม่รับ” ร่วมกับผลตรวจร่างกาย และทดสอบจิตเวช เพื่อ
ประกาศผลการพิ จ ารณารั บ เข้ า ศึ ก ษาครั้ ง สุ ด ท้ า ยต่ อ ไป อนึ่ ง การตั ด สิ น ผลการสอบคั ด เลื อ กฯ ของ
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลมหาวิทยาลัยสยามให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://www.siam.edu หรือสานักรับสมัครนักศึกษา http://admission.siam.edu
10. ก้าหนดการการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
รายละเอียด

ก้าหนดการ

เวลา และ สถานที่

จาหน่ายใบสมัคร และ รับสมัคร

17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 19 ทุกวัน
เวลา 08.30 - 18.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย

17 เมษายน 2557

เว็บไซด์ http://www.siam.edu
หรือ http://admission.siam.edu

รายงานตัว และ ชาระเงินค่าตรวจร่างกาย 18 เมษายน 2557

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 19

ตรวจร่างกาย และ ทดสอบจิตเวช

โรงพยาบาลตารวจ ชั้น 4 ตึกอานวยการ
เวลา 08.00 - 16.00 น.

21 เมษายน 2557
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