
หนาที่ 1 

 

การรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม 

รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปการศกึษา 2566 

1. สถานที่ติดตอและที่ต้ัง 

 มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งอยูเลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160   

โทรศพัท 0-2867-8088 หรอื 0-2868-6000 ตอ 5306, 5307, 5308 โทรสาร 0-2868-6883  

เว็บไซตมหาวิทยาลัย : https://www.siam.edu  เว็บไซตศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม : https://admission.siam.edu  

Email: admission@siam.edu 

 

2. คณะสาขาวิชาท่ีเปดรับในรอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

คณะพยาบาลศาสตร เปดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาการพยาบาล 

คณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอนในหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะวิศวกรรมศาสตร เปดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 6 สาขาวิชา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 1 สาขาวิชา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรางสรรค 

 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 สาขา 

 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
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คณะวิทยาศาสตร เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการอาหาร 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

คณะศิลปศาสตร เปดสอนในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  

คณะนิเทศศาสตร เปดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 3 รายวิชาเอก 

 วิชาเอกการประชาสัมพันธ 

 วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

 วิชาเอกภาพยนตร โทรทัศน และสื่อดิจิทัล 

คณะนิติศาสตร เปดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

 สาขานิติศาสตร 

คณะบริหารธุรกิจ เปดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 สาขา 

 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 

 สาขาวิชาการตลาด 

 สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขา 

 สาขาวิชาการบัญชี 

คณะรัฐศาสตร  เปดสอนในหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

 สาขาการปกครอง 

วิทยาลัยนานาชาติ เปดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  2 สาขา 

 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ (International Business) 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที ่ยว,การบริหารอุตสาหกรรมบริการ  (Hotel & Tourism, Service Industry 

Management) 
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3. จำนวนรับ 

ลำดับ รหัสโครงการ  คณะ สาขา จำนวนรับ 

1 41810106111701A คณะพยาบาลศาสตร พย.บ. พยาบาลศาสตร** 10 

2 41810113112701A คณะสาธารณสุขศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    20 

3 41810101300701A คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล  40 

4 41810101301601A คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 40 

5 41810101302101A คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมโยธา 40 

6 41810101300501A คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร  30 

7 41810101302001A คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมยานยนต  40 

8 41810101303501A คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหการ 40 

9 41810101220301A คณะวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 40 

10 41810108220101A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ   50 

11 41810108220501A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แอนิเมชันและสื่อสรางสรรค    50 

12 41810108220102A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดดิจิทัล 30 

13 41810108610701A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจดิจิทัล    50 

14 41810107211001A คณะวิทยาศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการอาหาร   30 

15 41810107220201A คณะวิทยาศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร    30 

16 41810103620101A คณะศิลปศาสตร อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ  60 

17 41810103902501A คณะศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  60 

18 41810103901901A คณะศิลปศาสตร ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร  60 

19 41810105901101A คณะนิเทศศาสตร นิเทศศาสตร 50 

20 41810104901001A คณะนิติศาสตร นิติศาสตร  50 

21 41810102610101A คณะบรหิารธุรกิจ การเงินและการลงทุน 30 

22 41810102610601A คณะบรหิารธุรกิจ การตลาด  30 

23 41810102610301A คณะบรหิารธุรกิจ การจัดการท่ัวไปและการประกอบการ 30 

24 41810102610801A คณะบรหิารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 30 

25 41810102610501A คณะบรหิารธุรกิจ การบัญชี   50 

26 41810111610801E วิทยาลัยนานาชาติ International Business 40 

27 41810111620101E วิทยาลัยนานาชาติ Hotel and Tourism Management 20 

28 41810114903201A คณะรัฐศาสตร การปกครอง 20 

**หมายเหตุ สามารถดูคุณสมบัติผูสมัครและกำหนดการเฉพาะคณะพยาบาลไดใน หนาที่ 6 

 

 



หนาที่ 4 

 

 

 

4. คณุสมบัติ  

1) เปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  

2) แฟมสะสมผลงาน (portfolio) ดานตางๆ และกิจกรรมที่เปนประโยชน ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถ และมีความคิด

สรางสรรค 

 

5. หลักฐานการสมัคร  

1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ  

2) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 2 ฉบับ 

3) สำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานชั้นมธัยมศกึษาปท่ี 6 (5 เทอม) จำนวน 2 ฉบับ  

4) แฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

5) สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง จำนวน 1 ฉบับ 

6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จำนวน 2 ฉบับ  

 

6. ระยะเวลาในการรับสมัคร 

การสมัคร     ตั้งแตบัดนี้ – 15 มกราคม 2566 

สัมภาษณ      21 มกราคม 2566 

ประกาศผลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ  25 มกราคม 2566 

รายงานตัวลงทะเบียนและชำระเงิน 26 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ 66 

7. ชองทางการสมัคร 

1) สมัครดวยตนเองที่ ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม  

2) สมัครผานระบบออนไลนที่ https://admission.siam.edu/apply 
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8. ทุนการศึกษา 

8.1 ทุน SIAM WISDOM จำนวนไมเกิน 15 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 100% 

8.2 ทุน SIAM DIGITAL GURU จำนวนไมเกิน 8 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาคาหนวยกิตตลอดหลักสูตร ชำระ

เฉพาะคาบำรุงการศึกษา 

8.3 ทุน SUPER TALENT จำนวนไมเกิน 12 ทุน สนับสนุนทุนการศกึษาทุนละ 40,000 บาท   

8.4 ทุนโควตาสถาบัน (1 ทุน/โรงเรียน) สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 21,000 บาท  สำหรับนักศึกษาที่มี

ความสามารถโดดเดนจะไดรับสนับสนุนทุนการศึกษา 100% จำนวนไมเกิน 5 ทุน  

8.5 ทุนนักกีฬา จำนวนไมเกิน 8 ทุน ทุนสนับสนุนคาหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

8.6 ทุนศิลปวัฒนธรรม จำนวนไมเกิน 8 ทุน ทุนสนับสนุนคาหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

8.7 ทุนการศึกษา SIAM YOUNG BLOOD จำนวน 30 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท   

8.8 ทุนบุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 30 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท   

8.9 ทุน SUPER PARENT จำนวน 40 สนบัสนุนทุนการศึกษา ทุนละ 16,000 บาท   

8.10 ทุนสนับสนุนการศึกษา QS SIAM จำนวนไมเกิน 40 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 15,000 บาท  

8.11 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนกองทุนที่รฐับาลจัดตั้งขึ้น เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษา

ดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จำเปนใน

การครองชีพระหวางการศึกษา 

หมายเหตุ ทุนสนับสนุนการศึกษา ที่กลาวมาเงื่อนไขเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยสยามกำหนด      
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ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศกึษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 

ประจำปการศึกษา 2566 รอบย่ืนแฟมสะสมงาน (Portfolio)  

*********************************************** 

ดวยมหาวิทยาลัยสยามไดกำหนดใหมีการรับสมัครนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร  (รอบรับตรง) 
ปการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 
1.1 สำเร็จการศกึษาหรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.2 เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.00 

1.3 อายุไมเกิน 35 ป 

1.4 น้ำหนักไมต่ำกวา 40 กก.  / สวนสูงไมต่ำกวา 150 ซม. / ดัชนีมวลกาย (BMI) ไมเกิน 25 

1.5 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี และไมมีโรคติดตอ หรือเปนพาหะโรคติดตอชนิดใดชนิดหนึ่ง รวมถึง

คุณสมบัติอ่ืน อันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร 

1.6 ไมมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรง หรือถูกใหออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเนื่องจากปญหาความประพฤติ 

2. หลักฐานการสมัคร  
2.1 สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน  2  ฉบับ 
2.2 สำเนาทะเบียนบาน      จำนวน  2  ฉบับ 
2.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)    จำนวน 2  ฉบับ 
2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดา มารดา, อื่นๆ)   จำนวน  2  ฉบับ 
2.5 สำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน  จำนวน  2  ฉบับ   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (GPA สามารถใช 5 เทอมกอนได)  
ทั้งนี้ GPA จะตองไมต่ำกวา 2.50 

2.6 สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  2 ฉบับ 
(สำหรับผูสมัครดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

3. อัตราคาธรรมเนียมในการสมัคร  1,500 บาท  (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)   

4. จำนวนรับ  10 คน 
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5. กำหนดการ 

รายการ กำหนดการ เวลา สถานที่  

รับสมัคร 

บัดนี้ ถึง  

วันเสารท่ี 14 มกราคม 

2566 

9.00 – 16.00 น. 

ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม ชั้น 1  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19  

หรือ เว็บไซต: 

http://admissions.siam.edu 

(วันสุดทายของการรับสมัคร  

ระบบจะปดการรับสมัคร 

เวลา 16.00 น.) 

ประกาศรายชื่อ 

ผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 

วันพุธที่  

18 มกราคม 2566 
16.30 น. 

เว็บไซด  

http://admission.siam.edu 

สอบสัมภาษณ 

 

วันศุกรท่ี  

20 มกราคม 2566 
8.30 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยสยาม 

ประกาศรายชื่อผูผานการ

สอบสัมภาษณ 

วันพุธที่  

25 มกราคม 2566 
16.30 น. มหาวิทยาลัยสยาม 

ผูผานการสอบสัมภาษณเขา

รับการตรวจรางกาย 

วันพฤหัสบดทีี่  

26 มกราคม 2566 
8.30 - 12.00 น. รพ.ธนบุร ี1 

ประกาศรายชื่อ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

วันจันทรที่  

30 มกราคม 2566 
16.30 น. 

เว็บไซด  

http://admission.siam.edu 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและ 

ผูปกครอง พบคณบดี  

คณะคณะพยาบาลศาสตร  

เพื่อฟงคำช้ีแจง 

วันพุธที่  

1 กุมภาพันธ 2566 
08.30 น. 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสยาม  

อาคาร 14 ชั้น 3   

รายงานตัว  

ลงทะเบียน ชำระเงิน 

วันท่ี 1 – 4  

กุมภาพันธ 2566 

9.00 - 15.30 น. 

(ภายหลังพบคณบดี

คณะพยาบาล

ศาสตรแลว) 

ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม ชั้น 1  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19   

 
 
 


