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1. จํานวนที่รับเขาศึกษา 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 

 80 (จะเปดรับเพ่ิมเติม กรณรีับรอบ 1/1 ไดไมครบ) 

2. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบถวน ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio (รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2)” 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 ดานการศึกษา 

  (1) วุฒกิารศึกษา 

 สําเร็จการศกึษา ชั้นม.6  กําลังศกึษา ชั้นม.6 

 Grade 12  Year 13 

 ปวช.  ปวส. 

 กศน.  GED 

 ปริญญาตร ี  เปรียญธรรม 5 ประโยค 
 

(2) แผนการศึกษา ทุกแผนการศึกษา โดยจะตองมีจํานวนหนวยกิต ตั้งแต ม.4 - ม.6 (นับถึง

วันท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย) ตามกลุมสาระการเรียนรูที่

กําหนด ดังนี้ 

- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต  

- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

- ภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

(3) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตลอดหลักสูตร (GPAX) 

1) กรณีเปนผูสําเร็จการศกึษา ตองมี GPAX 6 ภาคการศกึษา  3.00 
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2) กรณีเปนผูก ําล ังศ ึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปที ่  6 ต องมี GPAX 4 ภาค

การศึกษา  3.00 

(4) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 

1) กรณีเปนผูสําเร็จการศกึษา ตองมี GPA วิชาภาษาอังกฤษ  

6 ภาคการศึกษา  3.00 

2) กรณีเปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองมี GPA  

วิชาภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศกึษา  3.00 

2.2.2 ดานสุขภาพ 

ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังตอไปนี้ 

(1) *มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน โรคจิต (Psychotic 

Disorders) โรคอารมณผ ิดปกต ิ (Mood Disorders) โรคประสาทร ุนแรง (Severe Neurotic 

Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality 

Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ  

(2) เปนโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวังและหรือโรคระบาด ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอ

ผูปวยหรือสงผลใหเกิดความพิการอยางถาวร 

(3) เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย  

(4) มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการปฏิบัติงาน 

(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

ก. ตาบอดสีชนิดรุนแรง โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว 

ข. ระดับการมองเห็นในตาขางดีหลังจากมีการแกไขแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40  

(6) มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮริตซ สูงกวา 

40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech discrimination score) นอยกวารอย

ละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing loss) 

(7) *โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไวที่คณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายเห็นวาเปนอุปสรรค 

ทั้งนี้ อาจมีการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได  
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หมายเหตุ:   

- รายละเอียดของโรคหรืออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรุนแรงและการดําเนินโรค/อาการอันอาจเปน

อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพพยาบาล หรือเปนอันตรายตอตนเอง ตอ

ผูปวย และวิธีการตรวจวินิจฉัย และเกณฑในการพิจารณาจะกําหนดโดยผูเชี่ยวชาญขององคกรวิชาชีพ  

- เครื่องหมาย* หมายถึง ผูสมัครตองมีคุณสมบัติาม ขอ 2.2.2 (1) และ 2.2.2 (7) ครบทุกขอ  

- คุณสมบัติอ่ืน ๆ  อันอาจเปนอุปสรรคตอการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพพยาบาล  ที่มิได

ระบุไว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของหลักสูตรฯ การคัดเลือกของคณะกรรมการ

ใหถือเปนที่สิ้นสุด 

2.2.3 ดานคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ 

(1) *มีสัญชาติไทย 

(2) *สามารถปฏิบัติงานชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษาได  

(3) มีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล เชน 

- บุคลิกภาพดี  

- สื่อสารเหมาะสมกับกาลเทศะ  

- มีความคิดเปนเหตุเปนผล 

- มีปฏิภาณไหวพริบดี/แกไขสถานการณเฉพาะหนาได  

- สามารถควบคุมอารมณ/มีการแสดงออกของอารมณไดอยางเหมาะสม 

(4) ผูสมัครตองมีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้และผลสอบมีอายุไมเกิน 3 ป นับ

จนถึงวันยื่นใบสมัคร  

- TOEFL: CBT (computer-based test) คะแนนตั้งแต 100 ขึ้นไป หรือ PBT (paper-based) คะแนน

ตั้งแต 300 คะแนนขึ้นไป หรือ IBT (internet-based test) คะแนนตั้งแต 32 คะแนนข้ึนไป หรือ 

- IELTS ตั้งแต 3 ขึ้นไป หรือ 

- TOEIC ตั้งแต 300 คะแนนขึ้นไป หรือ 

- TU-GET ตั้งแต 300 คะแนนข้ึนไป หรือ 

- CU-TEP ตั้งแต 40 คะแนนขึ้นไป 

(5) ผูสมัครตองมีผลงาน ดังตอไปนี้ 
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ก. รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติดานวิชาการ/วิทยาศาสตรสุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/ความสามารถพิเศษ/

นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ตางประเทศ หรือ 

ข. การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล เชน กิจกรรมในสถานพยาบาล/สุขภาพ หรือ

การเขารวมกิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม/จิตอาสา เชน การทําประโยชนเพ่ือสังคม  

หมายเหตุ   

- เครื่องหมาย* หมายถึง ผูสมัครตองมีคุณสมบัติาม ขอ 2.2.3 (1) และ 2.2.3 (2) ครบทุกขอ  

- ผูสมัครตองมีคุณสมบัติขอ 2.2.3(4) และ ขอ 2.2.3(5) จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติามขอ 2.2.1 - 2.2.3 หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือจงใจปกปด

ขอมูล ผูนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลแมวาจะไดรับการ

สงช่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลแลวก็ตาม 

3. รายการเอกสารที่ตองอัปโหลดในระบบ MU-TCAS  

(1) รูปถายดิจิทัลของผูสมัคร เปนรูปเดี่ยว ขนาด 1.5x2 นิ้ว หนาตรงเต็มหนา เห็นใบหนาชัดเจน มีขนาดของ

ใบหนาประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่รูป สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตา พื้นหลัง 

สีขาวหรือสีฟาหรือสีนํ้าเงิน เปนรูปที่ไมถูกปรับแตงทางดิจิทลั และถายไวไมเกิน 6 เดือน จัดทําเปนไฟลรูป 

นามสกุล .jpg ขนาดความกวาง ระหวาง 180-500 พิกเซล และสูงระหวาง 200-600 พิกเซล ขนาดไฟล 

ไมเกิน 240 KB 

(2) บัตรประจําตัวประชาชน เฉพาะดานหนาที่มีรูปของผูสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4  

เขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผูสมคัร ลงในกระดาษหรือดิจิทัล

ไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 

อนึ่ง ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผูสมัคร ตามบัตรประชาชนไมตรงกับสําเนาระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.1) ใหถายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลลงบนกระดาษ A4 สแกนเปนไฟล

นามสกุล .pdf แลวแนบรวมมาในไฟลเดียวกันกับบัตรประจําตัวประชาชน 

(3) สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร เฉพาะหนาแรกและหนาที่มีชื่อของผูสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบน

กระดาษขนาด A4 หนาเดียวกัน ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อ

สกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล 

ไมเกิน 2 MB 
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(4) เอกสารคณุวุฒิการศึกษา 

ค. ผูสําเร็จการศึกษา ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (6 ภาคการศึกษา)  

ที่โรงเรียนออกใหโดยตองมีตราประทับของโรงเรียน ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4 

ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผู สมัคร ลงใน

กระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB (กรณีมี 

2 หนาใหสแกน ทั้งดานหนาและดานหลัง รวมไวในไฟลเดียวกัน และลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตองทั้งสองหนา) 

ง. ผูกําลังศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 (4 

ภาคการศึกษา) ที ่โรงเรียนออกใหโดยตองมีตราประทับของโรงเรียน ถายเอกสารหรือสแกน 

บนกระดาษขนาด A4 ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุล

ของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล 

ไมเกิน 2 MB (กรณีมี 2 หนาใหสแกน ทั้งดานหนาและดานหลัง รวมไวในไฟลเดียวกัน และลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาถูกตองทั้งสองหนา)  

หมายเหตุ - กรณี ปพ.1 แสดงจํานวนภาคการศึกษาไมตรงตามที่เกณฑกําหนด ใหโรงเรียนรับรอง

เกรดเฉลี่ยสะสม  โดยใชแบบฟอรมรับรองจํานวนหนวยกิตและคะแนนฯ ของมหาวิทยาลัย  (ดาวน

โหลดแบบฟอรมไดจาก https://tcas.mahidol.ac.th/) สแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf แลวอัปโหลด

เพ่ิมเติมมาในรายการที่ (5) 

(5) แบบฟอรมรับรองจํานวนหนวยกิตและคะแนนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 6 ภาคการศึกษา 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา สําหรับผูกําลังศึกษา ตามเกณฑขอ 2.2.1(4)  (ดาวน

โหลดแบบฟอรมไดจาก https://tcas.mahidol.ac.th/) 

(6) หลักฐาน ผลการสอบความรูภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ตามเกณฑขอ 2.2.3(4) ที่มีอายุไมเกิน 3 ป 

นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4 เขียนขอความ “รับรองสําเนา

ถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปน

ไฟลนามสกุล .pdf ขนาดของไฟลไมเกิน 2 MB 

(7) หลักฐาน แสดงผลงาน ตามเกณฑขอ 2.2.3(5)ก และ/หรือ 2.2.3(5)ข สแกนบนกระดาษขนาด A4 รวม

เปน  ไฟลนามสกุล .pdf จํานวน 1 ไฟล ขนาดของไฟลไมเกิน 2 MB 

 



เกณฑการรับสมัคร MU-TCAS66 รอบ 1/1   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

 

(ขอมลู ณ วันที่ 20 ก.ย. 65 / ตรวจสอบขอมูลอัปเดตไดที่ https://tcas.mahidol.ac.th) 

4. ขอมูลการสอบสัมภาษณ 

กิจกรรม วันที่ วิธีการ ผลการพิจารณา 

สอบสัมภาษณ (ไมมีคาสอบ) 

 

จะแจงใหทราบภายหลัง ออนไลนโดย................... ผาน 

ตรวจรางกาย  จะแจงใหทราบภายหลัง สถานท่ี............................ ผาน 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 02-201-2130 (วันและเวลาราชการ) 

เว็บไซต https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing  

อีเมล nursing.rama@gmail.com  

Facebook https://www.facebook.com/RamathibodiSchoolofnursingMU 

https://www.facebook.com/ramanursingstudent   


