
ราง 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ TCAS รอบท่ี 4 (Direct Admission) ประจําปการศึกษา 2564 

 

1. จํานวนท่ีเปดรับ  รวม 6 คน 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.1 วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 

  (ปวส.) หรือเทียบเทา สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หรือ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

2.2 แผนการศึกษา : สายวิทยาศาสตร คณิตาศาสตร 

2.3 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX 6 ภาคเรียน) :  2.75  

2.4 ตองไมเปนผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในสถาบันใดๆ และตองไมเปนผูไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาครบแลว 2 ครั้ง   

       (ในรอบที่ 1 – 3) 

2.5 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ ที่คณะกรรมการเห็นวา     

         อาจจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพผูชวยเวชกรรม ดังตอไปนี้  

2.5.1 ปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เชน โรคจิต (psychotic 

disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) 

ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปญหา

ทางจิตเวช อื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพผูชวยเวชกรรม  

2.5.2 โรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความพิการ

อยาง ถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพผูชวยเวชกรรม 

8.7.3 โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเปนอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย และ

การ ประกอบวิชาชีพผูชวยเวชกรรม          

2.6 เอกสารอ่ืนๆ ที่สวนงานตองการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเอกสารประกอบการรับสมัคร คณะกรรมการดําเนินการ   

          คัดเลือกผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด เพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณ โดยใชแฟมสะสมผลงาน     

          (Portfolio) เปนสวนสําคัญในการพิจารณา ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  

 2.6.1 Personal statement ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ควรอธิบาย  

     ▪ เหตุผลที่สมัครเรียนนักฉุกเฉินการแพทย  

     ▪ แรงจูงใจในการอยากเปนนักฉุกเฉินการแพทย  

          ▪ จุดมุงหมายในชีวิต 

 2.6.2 กิจกรรมและผลงาน ไมเกิน 20 กิจกรรม/ผลงาน ที่สมัครคิดวามีคณุคาหรือมีความหมายมากที่สุด  

          พรอมอธิบายรายละเอียดโดยสังเขป โดยพิจารณาจากขอมูลตอไปนี้  

          ▪ รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติดานวิชาการ วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือภาษาตางประเทศ  

         ▪ การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับวิชาชีพนักฉุกเฉินการแพทย  

         ▪ การเขารวมกิจกรรมท่ีสรางคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม กิจกรรมที่สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

 

 



 2.6.3 กรณี คะแนนอ่ืนๆ สามารถแนบเอกสารมาเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาได เชน  

        ▪ คะแนนวิชาสามัญ   

        ▪ คะแนนความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย 

        ▪ คะแนน GAT PAT 

        ▪ ผลคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ  

 

3. การสมัครสอบ 

3.1 สมัครออนไลนท่ี https://rb.gy/ohqdqb 

3.2 คาสมัคร จํานวน 300 บาท 

3.3 การชําระคาสมัคร ผูสมัครตองชําระคาสมัคร จํานวน 300 บาท (สามรอยบาทถวน) ดวยผานบัญชี  

ใน Google form แลวสงหลักฐานการโอนเงินแนบไวแบบฟอรม ต้ังแตวันศุกรที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกรท่ี 11 

มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 22:00 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)  ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆ 

3.4 ไฟลเอกสารที่ตอง upload 

 3.4.1 รูปถายของผูสมัคร เปนรูปเด่ียว หนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตาดํา สวมชุดนักเรียนหรือนักศึกษา

สภุาพ พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB 

 3.4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ดานหนาที่มีรูปของบัตร (ใชเฉพาะดานหนา) บนกระดาษ  

ขนาด A4 ผูสมัครลงลายมือ ชื่อ – สกุล รับรองสําเนาถูกตอง แลวสแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล ไมเกิน 10 MB 

* ในกรณีท่ี ช่ือหรือช่ือสกุลของผูสมัคร ตามบัตรประชาชนไมตรงกับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  

ใหถายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน ช่ือหรือช่ือสกุล บนกระดาษ A4 แลวสแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf       

โดยสแกนเปนไฟลเดียวกันกับบัตรประจําตัวประชาชน 

 3.4.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 ที่โรงเรียนออกใหพรอม 

มีตราประทับของโรงเรียนบนกระดาษ A4 แลวสแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf (กรณีมี 2 หนา ใหสแกน ทั้งดานหนาและ

ดานหลัง) ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB 

 3.4.4 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) สแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเทากับ A4  

เพียง 1 ไฟล * จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก) เชน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสาขาฉุกเฉินการแพทย  

เปนตน ขนาดไฟลไมเกิน 100 MB 

      3.5.5 เอกสารอ่ืนๆ เชน คะแนนตางๆ สแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเทากับ A4 เพียง 

1 ไฟล * ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. กําหนดการคัดเลือก 

 

ลําดับที่ การดําเนินการ วัน เดือน ป 

1 รับสมัครทางออนไลน ทางแบบฟอรม 

https://rb.gy/ohqdqb  (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

วันศุกรที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันศุกร

ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 22.00 น.  

2 สงหลักฐานการโอนเงินคาสมัครผานบัญชี 

ในแบบฟอรม https://rb.gy/ohqdqb   

ภายในวันศุกรที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เวลา 22.00 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

3 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณท่ีหนาเพจ 

Facebook : RAMAMEDIC  

(รายละเอียดจะแจงในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ) 

วันเสารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

เวลา 12:00 น. เปนตนไป  

4 สอบสัมภาษณออนไลน  

(รายละเอียดจะแจงในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ) 

วันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

5 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกท่ีหนาเพจ  

Facebook : RAMAMEDIC 

วันจันทรที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

เวลา 12:00 น. เปนตนไป 

6 การตรวจรางกาย จะแจงใหทราบภายหลัง 

 

5. การคัดเลือก 

 5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติและขอมูลตามเกณฑการพิจารณา 

 5.2 การสอบสัมภาษณเปนภาษาไทย ผานระบบออนไลน 

 

6. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

เกณฑการพิจารณาและสัดสวนคะแนน คะแนน 

GPAX  10 

Personal statement  10 

กิจกรรมและผลงาน  10 

เอกสารแนบ เชน คะแนนตางในการพิจารณา 10 

ใบผานการอบรม เก่ียวกับ ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 10 

สอบสัมภาษณ (สัดสวน 50%) 50 

จะมีการคัดเลือกตามคะแนนเพ่ือประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกอน 

ผูผานการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตองมีผลคะแนนรวม ไมนอยกวา 50 คะแนน  

 

7. การตรวจรางกาย  

ผูผานการสอบสัมภาษณ จะมีการแจงรายละเอียดอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 



8. เกณฑการประเมินความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตองสอบผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

กอนการสําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งถือเปนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญา

ตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

9. อาชีพท่ีสามารถทําไดหลังสําเร็จการศึกษา 

9.1 ประกอบวิชาชีพนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยในระบบราชการ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สถาบัน

การแพทย ตางๆ และองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

9.2 ประกอบวิชาชีพอิสระเปนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

9.3 ประกอบอาชีพอาจารยประจําหลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ประจําสถาบัน 

                ฝกอบรมตางๆ ท่ัวประเทศ        

10.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

10.1 Facebook : RAMAMEDIC 

10.2 อาจารย นฉพ. พลวัฒน กานตชยาวงศ        โทร. 099-3239541 

10.3  คุณศิวพร โฉมเกิด เจาหนาท่ีฝายการศึกษา    โทร. 088-0211516 

 

 


