เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0 2201 2130
e-mail: nursing.rama@gmail.com
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 25,000 บาท/ภาคการศึกษา
จานวนที่เปิดรับ
รอบที่
1/1
1/2

จานวน (คน)
150
หากรอบ 1/1 ไม่เต็มจะเปิดรับตามจานวนที่นั่งว่าง

คุณสมบัติทางการศึกษา
1. เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ
ในปีกำรศึกษำ 2564 จำกโรงเรียนหลักสูตรแกนกลำง
2. ต้องเรียนสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้ (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย)
วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต
คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
ภำษำอังกฤษ ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. ส ำหรับ นักเรียนโครงกำรแลกเปลี่ยนต่ำงประเทศจะต้องนำหลักสูตรและ/หรือ สำเนำ
ใบเที ยบวุ ฒิ กำรศึ กษำจำกโรงเรี ยน และ/หรื อส ำนั กวิ ชำกำร ส ำนั กงำนกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร แนบเป็นเอกสำรประกอบกำรสมัครด้วย
2. สำหรับนักเรียนสำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยจำกต่ำงประเทศจะต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำเห็นชอบผ่ำนคุณสมบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมหิดล
3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 หำกกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 4 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
4. เกรดเฉลี่ ย สำระกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำอั ง กฤษ (GPA) 6 ภำคกำรศึ ก ษำ ไม่ ต่ ำกว่ ำ 3.00 หำกก ำลั ง ศึ ก ษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 4 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 3.00

5. หากมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ในข้อ 5.1 หรือ 5.2 ต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.1 ผลกำรสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอำยุไม่เกิน 3 ปี นับจนถึงวัน
ยื่นใบสมัคร
5.1.1 TOEFL: CBT (computer-based test) คะแนนตั้งแต่ 100 ขึ้นไป หรือ PBT (paper-based)
คะแนนตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป หรือ IBT (internet-based test) คะแนนตั้งแต่ 32 คะแนน
ขึ้นไป หรือ
5.1.2 IELTS ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป หรือ
5.1.3 TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป หรือ
5.1.4 TU-GET ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป หรือ
5.1.5 CU-TEP ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป
5.2 ผลงำน ดังต่อไปนี้
5.2.1 รำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติด้ำนวิชำกำร/วิทยำศำสตร์สุขภำพ/ภำษำอังกฤษ/ควำมสำมำรถ
พิเศษ/นักศึกษำทุนแลกเปลี่ยน ต่ำงประเทศ หรือ
5.2.2 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพกำรพยำบำล เช่น กิจกรรมในสถำนพยำบำล/สุขภำพ หรือ
5.2.3 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอำสำ เช่น กำรทำประโยชน์เพื่อสังคม
คุณสมบัติเฉพาะ
1. *มีสัญชำติไทย
2. *สำมำรถปฏิบัติงำนชดใช้ทุนหลังสำเร็จกำรศึกษำได้
3. น้ำหนักไม่ควรน้อยกว่ำ 40 กิโลกรัม และไม่ควรมำกกว่ำ 70 กิโลกรัม ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร
หรือ ดัชนีมวลกำย (BMI) ระหว่ำง 16-30 กก/ม2
4. ต้องมี สุ ขภำพสมบูรณ์แ ข็งแรงและปรำศจำกโรค อำกำรของโรคหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำนและกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ดังต่อไปนี้
4.1 *มี ปั ญ หำทำงจิ ต เวชขั้ น รุ น แรงอั น อำจเป็ น อั น ตรำยต่ อ ตนเอง และ/หรื อ ผู้ อื่ น เช่ น โรคจิ ต
(Psychotic Disorders) โรคอำรมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood Disorders) โรคประสำทรุ น แรง (Severe
Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภำพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพำะ Antisocial
Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ
4.2 เป็นโรคติดต่ออันตรำย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวังและหรือโรคระบำด ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง
ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร
4.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย
4.4 มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรปฏิบัติงำน
4.5 มีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.5.1 ตำบอดสีชนิดรุนแรง โดยได้รับกำรตรวจอย่ำงละเอียดแล้ว
4.5.2 ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดีหลังจำกมีกำรแก้ไขแล้ว แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40
4.6 มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูง
กว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะคำพูด (Speech discrimination score) น้อย

กว่ ำ ร้ อ ยละ 70 จำกควำมผิ ด ปกติ ข องประสำทและเซลล์ ป ระสำทกำรได้ ยิ น (sensorineural
hearing loss)
4.7 *โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ทั้งนี้ อำจมีกำรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรค หรือผู้เชี่ยวชำญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
5. มีบุคลิกภำพหรือพฤติกรรมที่เหมำะสมกับกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล เช่น
- บุคลิกภำพดี
- สื่อสำรเหมำะสมกับกำลเทศะ
- มีควำมคิดเป็นเหตุเป็นผล
- มีปฏิภำณไหวพริบดี/แก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้
- สำมำรถควบคุมอำรมณ์/มีกำรแสดงออกของอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม
หมายเหตุ 1. รำยละเอียดของโรคหรืออำกำรผิดปกติ ตลอดจนระดับควำมรุนแรงและกำรดำเนินโรค/
อำกำร อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ พยำบำล
หรือเป็นอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และวิธีกำรตรวจวินิจฉัย และเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจะ
กำหนดโดยผู้เชี่ยวชำญขององค์กรวิชำชีพ
2. เครื่องหมาย* หมายถึง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาม ข้อ 1, 2, 4.1 และ 4.7 ครบทุกข้อ
หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ เฉพำะตำมข้อ 1 - 4 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิด
ข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรคัดเลือกครั้งนี้และกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดลแม้ว่ำจะได้รับกำรส่งชื่อ
เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยมหิดลแล้วก็ตำม
คุณสมบัติอื่น ๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ พยำบำล ที่มิได้
ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกของหลักสูตรฯ กำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรให้ถือเป็น
ที่สิ้นสุด
เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online และนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. รูปถ่ำยดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ สวมชุดนักเรียนสุภำพ พื้นหลัง
สีขำวหรือสีฟ้ำ ขนำด 1.5x2 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทำงดิจิทัล มีขนำดของใบหน้ำ
ประมำณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นำมสกุล .jpg หรือ .png ขนำดควำมกว้ำง 180-500 พิกเซล
และควำมสูง 200-600 พิกเซล ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนด้ำนหน้ำที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพำะด้ำนหน้ำ) บนกระดำษขนำด A4 ผู้สมัคร
ลงลำยมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนำถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf หรือ .jpg ขนำดภำพเท่ำกับ
A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตำมบัตรประชำชนไม่ตรงกับสำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน
(ปพ.1) ให้ถ่ำยเอกสำรหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดำษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล
.jpg ขนำดภำพเท่ ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัว
ประชำชน

3. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัครบนกระดำษขนำด A4 ผู้สมัครลงลำยมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนำถูกต้อง
แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf หรือ .jpg ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4. สำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตรำประทับของ
โรงเรียน บนกระดำษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้ำ ให้สแกนทั้งด้ำนหน้ำ
และด้ำนหลัง) ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* กรณีได้ผลกำรเรียนไม่ครบ 6 ภำคให้ใช้ 4 ภำค
5. ผลสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษ ตำมข้อ 5.1 ที่มีอำยุไม่เกิน 3 ปี สแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf หรือ .jpg
ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6. ผลงำนตำมข้อ 5.2 ให้สแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf หรือ .jpg ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน
2 MB
หากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิท ธิ์เ ข้า ศึก ษาไม่สาเร็จ การศึก ษาตามที่กาหนด หรือ มีคุณ สมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด มหาวิทยาลัยมหิดลจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษา
นั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุก
กรณี และหากตรวจสอบพบว่าผู้ ส มัครปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือ
การคั ด เลื อ ก หรื อ การรายงานตั ว ยื น ยั น การเข้ าศึ กษา จะถู กเพิ กถอนสิ ทธิ์ ในการเข้ าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
การสัมภาษณ์และพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
กิจกรรม
วันที่
สอบสัมภำษณ์ (ไม่มคี ่ำสอบ)
ค่ำตรวจร่ำงกำยประมำณ
1,600 บำท

วิธีการ
จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

ผลการพิจารณา
ผ่ำน
ผ่ำน

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสาเร็จการศึกษา
1. พยำบำลวิชำชีพในสถำนบริกำรสุขภำพทุกระดับ
2. อำจำรย์พยำบำล นักวิชำกำร นักวิจัย
3. ประกอบอำชีพอิสระด้ำนกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
4. สำมำรถศึกษำต่อในระดับ ปริญญำโท ปริญญำเอก สำขำพยำบำลศำสตร์หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษำระดับปริญญำตรี ต้องสอบผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษก่อนกำร
สำเร็จกำรศึกษำตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกำรพิจำรณำอนุมัติปริญญำ
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี พ.ศ. 2552 หรือ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง มำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2563 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ผ่านการคัดเลือก (ทั้งตัวจริง และสารอง) ต้องยืนยันสิทธิ์จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลในระบบ MU-TCAS ที่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่ส่งรายชื่อไป
Clearing house ในระบบ TCAS) และ
2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com โดยเลือกจากสาขาวิชา
ที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา
(หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลัง)

