
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เร่ือง  การรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะด าเนินการ เปิดรับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีการศึกษา  2558   โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัตแิละปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตามระเบียบการรับสมัคร  ดังนี ้

 

1. โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ หมายถึง ผู้ทีม่ีความสามารถและผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ในประเภทดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาฏศิลป์ และขับร้อง   
1.1 จ านวนรับเข้าศึกษา  40  คน  กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้ 

                                                  กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์      ประกอบด้วย 

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต         หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        หลักสูตรวิศวกรรมเคมี               หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล   
หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก              หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม    หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์  
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า                 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา              หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์  
หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ              หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ   
หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี                 หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน       หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรวิศวกรรมธรณี                  หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์   
หลักสูตรวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส์    หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องมือ 

2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   จ านวนรับ  3  คน 

3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จ านวนรับ  2  คน 

4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร         จ านวนรับ  1  คน 

5.  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร  จ านวนรับ 3  คน 
6. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวนรับ  7  คน     ประกอบด้วย  หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ 
     (นิเทศศาสตร์  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) 
7. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ   จ านวนรับ  5  คน  ประกอบด้วย  หลักสูตรการจัดการ 
   (การจัดการการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ) 
8. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   จ านวนรับ  2  คน  ประกอบด้วย 
    (หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     จ านวนรับ  5  คน 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 2.2 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6  ในปีการศึกษา 2557   
 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  หรือแผนการเรียนศิลป์ค านวณ  หรือแผนการเรียนศิลป์อื่นๆ   
2.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6 ภาคที่ 1)  ไม่ต่ ากว่า 2.75  
2.4 มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
2.5 มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ดังนี ้

1) เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน 
2) มีเอกสารหรือมีผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียน 

3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามโครงการนี้จะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ ดังนี ้
1) นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในประเภทโควตานี้  จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    พร้อมทั้งได้รับการสอนเสริมทางด้านวิชาการ  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2) นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในประเภทนี้  จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของ 

 มหาวิทยาลัยและกิจกรรมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

4. การสมัครและการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
4.1 วิธีการสมัคร 

4.1.1  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 3 ธันวาคม  2557  ที่ www.sut.ac.th/ces 
4.1.2  บันทึกข้อมูลการสมัคร ของตนเองให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
4.1.3  พิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร 
4.1.4  เลือกสมัครกลุ่มสาขาวิชาได้ 2 อันดับในแต่ละแผนการเรียน  ดังนี ้

แผนการเรียน 
กลุ่มสาขาวิชา/ที่สามารถสมัครได้ (เลือกได้ 2 กลุ่มสาขาวิชา) 

วิศวกรรมศาสตร์ ท. การเกษตร ว.การกีฬา สาธารณสุข ท.สารสนเทศ ท.จัดการ 
วิทย์ – คณิต       
ศิลป์ค านวณ       
ศิลป์อื่นๆ       

 

4.2 วิธีการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
4.2.1 ค่าสมัคร 300 บาท  ช าระเงินค่าสมัครผ่านทางที่ท าการไปรษณีย์ หรือธนาคาร ตามใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร 

ต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2557 โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
4.2.2 ตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัคร หลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วัน (ไม่นับวันหยุด) ได้ที่ www.sut.ac.th/ces 

 

อนึ่ง นักเรียนที่สมัครโควตานี้แล้ว  สามารถสมัครประเภทโควตาอื่นๆ ได้อีก โดยต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร   
ของแต่ละประเภทโควตาที่สมัคร แต่เมื่อได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์เพียง 1 ประเภทโควตาเท่านั้น 

4.3 เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 
4.3.1  ใบสมัครทีพ่ิมพ์ จาก www.sut.ac.th/ces  พร้อมลงลายมือช่ือให้เรียบร้อย 
4.3.2  ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ผลการเรียน 5 ภาค (ม.4 - ม.6 ภาคที่ 1) ฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 
        หากส่งเป็นส าเนาใบปพ.1 ต้องชัดเจนครบถ้วนและต้องมีตราประทับของโรงเรียนเป็นส าคัญ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.3.3  ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานทีแ่สดงความสามารถทางด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในข้อ 2.5 

ที่ได้รับรองจากโรงเรียนหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีออกเอกสารนั้น  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.3.4  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (กรณีที่ ช่ือ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.3.5  ส่งเอกสารการสมัคร มาที่  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

111  ถนนมหาวิทยาลัย   ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000   

http://www.sut.ac.th/ces
http://www.sut.ac.th/ces
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4.3.6  ส่งเอกสารการสมัคร ได้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557  โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ให้ผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครของตนเอง เช่น ช่ือ-สกุล, แผนการเรียน, GPAX, ท่ีอยู่,  
หมายเลขโทรศัพท์  เป็นต้น หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันข้อมูลการสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557  
ถึง 9 มกราคม 2558 ที ่www.sut.ac.th/ces 

 

   อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จริง  จะถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะ  หากได้รับคัดเลือกก็จะตัด
สิทธิ์เข้าศึกษา  และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

6.  วิธีการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 4 - ม.6 (ภาคที่ 1)  เอกสารแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ และผลการทดสอบทักษะความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะฯ 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะฯ ที ่www.sut.ac.th/ces ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 

8.  การเข้ารับการทดสอบทักษะความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
ให้นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก  มารายงานตัวทีส่่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อทดสอบทักษะความสามารถ
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ แทนการเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที ่28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558  ซึ่งจะประกาศรายละเอียด
ให้ทราบต่อไป 

9.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที ่ www.sut.ac.th/ces  ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 

10.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องด าเนินการยืนยันสทิธิเ์ข้าศึกษา  โดยการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 10,000 บาท   ผ่าน

ทางที่ท าการไปรษณีย์ หรือธนาคาร ตามใบแจ้งยอดช าระเงินฯ  ระหว่างวันที่ 9 – 23 มีนาคม  2558 มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์เข้าศึกษา ที่ www.sut.ac.th/ces 

 

     อนึ่ง  ส าหรับผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้วสละสิทธ์ิเข้าศึกษาภายหลัง  หรือไม่ไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ หรือไม่รายงานตัว 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวให ้

 

10.2  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2558 
10.3  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว  มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(สอท.) เพื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา  (Admissions)  ทั้งนี้หากยัง
ด าเนินการสมัครมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย 

 

      อนึ่ง  ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษาท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะต้องไปด าเนินการยืนยัน
เคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (www.cuas.or.th) หากไม่ด าเนินการภายในเวลาท่ีสมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

10.4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 
 

11.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะแจ้งผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหมต่ามวัน เวลา และสถานท่ี 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึง่จะประกาศให้ทราบต่อไป   

 
 

http://www.sut.ac.th/ces
http://www.sut.ac.th/ces
http://www.sut.ac.th/ces%20โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา%2010,000


 -4- 

 
 
 

          ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาไปเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 
 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี       10           กันยายน  พุทธศักราช  2557 

                
                                      ลงนาม        ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์ 

     (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
           ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


