
                                           

งานรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563   

ประเภท /ระบบการรับ /กิจกรรม รอบท่ี 1  

การรับด้วย Portfolio:M.D. 

รอบท่ี 1  

การรับด้วย Portfolio:M.D.,M.Eng program 

รอบท่ี 3 Admissaion1 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 

จ านวนรับ 30 คน   20 คน 130 คน 
ทปอ. ก าหนดระยะเวลาการ

ด าเนินการแต่ละระบบ   
2 ธันวาคม 2562 – 4 กุมภาพันธ์ 2563   17 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2563 

การสมัคร Online Website  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                       
https://med.mahidol.ac.th/meded/th/rama_admission 

           Website กสพท. 
               www9.si.mahidol.ac.th 

รับสมัคร 2 - 16 ธันวาคม 2562 วิชาเฉพาะ 10 - 31 ตุลาคม 2562 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่เก็บค่าสมัคร        800.00 บาท 
วันที่สอบ 
 

ไม่มีการสอบข้อเขียน 
แต่ผู้สมัคร ต้องมีผลการสอบรายวิชาตามท่ีก าหนด มีผลการสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL หรือ ผลสอบ  
IELTS  และผลการสอบ BMAT (ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) 

  

สอบวิชาเฉพาะ กสพท.  
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563  

เป็นการทดสอบศักยภาพการเรียนรู้ ความสามารถ
ในการจับใจความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง
ความเป็นเหตุเป็นผล  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม  
และ สอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. 
วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ตามท่ี สทศ. ก าหนด    
( คะแนนวิชาสอบตามท่ี กสพท.ประกาศ ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย   

    27 ธันวาคม 2562 ประมาณ 8  พฤษภาคม 2563 
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ขอ้มลู ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน  2562 



งานรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563   

ประเภท /ระบบการรับ /กิจกรรม รอบท่ี 1  

การรับด้วย Portfolio:M.D. 
รอบท่ี 1  

การรับด้วย Portfolio:M.D.,M.Eng program 

รอบท่ี 3 Admissaion1 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 

ตอบรับการสอบสัมภาษณ์ ในระบบ Online      6-7 มกราคม 2563 - 
ท าแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์   ท ากิจกรรม พร้อมส่ง
หลักฐานการสมัครสอบ 

     11 มกราคม 2563 12 พฤษภาคม 2563 

ตรวจร่างกาย      11 มกราคม 2563 11 พฤษภาคม 2563 

สัมภาษณ ์      12 มกราคม 2563 14-15 พฤษภาคม 2563 
คณะฯ/มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาทาง website   

23 มกราคม 2563 - 

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing house ,website 
TCAS62 

30-31 มกราคม 2563 - 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ศึกษา 4 กุมภาพันธ์ 2563 17 พฤษภาคม 2563 

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ แจ้งภายหลัง แจ้งภายหลัง 
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/ 

ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แจ้งภายหลัง แจ้งภายหลัง 

Download ใบรับรองช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่   
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/ 

 
 
 

แจ้งภายหลัง 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่ ศาลายา 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของ คณะฯ 
 
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563   
 

10 สิงหาคม  2563 

หน้า 2/7 

 

http://www.student.mahidol.ac.th/
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/


คุณสมบัติ / เกณฑ์ การรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563   

ประเภท /ระบบการรับ /กิจกรรม รอบที่ 1    
การรับด้วย Portfolio  

คุณสมบัติท่ัวไป 
 

 

 

 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
ในระบบโรงเรียนปกติ    หรือ 
2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และได้รับการเทียบความ รู้ตามที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562   
3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วน  ที่ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่ก าหนดให้ผู้รับ

ทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  หลังส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่ก าหนด 
 4.ต้องไม่เป็นผู้รับทุนของโครงการอ่ืนๆ ที่มีภาระผูกพันการไปศึกษาต่อหรือปฏิบัติงาน 
 5 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต   
 

คุณสมบัติด้านผลการศึกษา / 
ผลการสอบ 
 (เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง) 

 

มีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร > 3.50 และมีคะแนนแต่ละรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลายทั้ง        
3 รายวิชา ได้แก่ (ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยแต่ละรายวิชา  > 3.5      หรือ 
มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > A     หรือ   
มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics level 2 หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > 700 
คะแนน    หรือ   มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry หรือ (ค) Physics  
โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา  > 6  ร่วมกับ (ง) Mathematics - Standard level (not included Mathematics Studies) > 6      
หรือ Mathematics-Higher level > 5     
 

 
 

หน้า 3/7 



 

คุณสมบัติ / เกณฑ์ การรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563   

ประเภท /ระบบการรับ /กิจกรรม รอบที่ 1  
การรับด้วย Portfolio  

คุณสมบัติเฉพาะ 

 

1. Portfolio เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดังนี้ 

 (ก) Personal statement โดยมีความยาวไม่เกิน5,300 ตัวอักษร รวมช่องว่าง  (characters including spaces)  ทีอ่ย่างน้อยควรอธิบาย  

 เหตุผลที่สมัครเรียนแพทย์ 

 แรงจูงใจในการอยากเรียนแพทย์ 

 จุดมุ่งหมายในชีวิต 

 (ข) กิจกรรม/ผลงานพร้อมรายละเอียดโดยสังเขป โดยมีความยาวไม่เกิน 700 ตัวอักษร   รวมช่องว่าง (characters including spaces) ไม่เกิน 15    

กิจกรรรม/ผลงาน  

 (ค) เลือกกิจกรรม/ผลงานในข้อ (ข) มา 3 เรื่อง โดยมีความยาวไม่เกิน 1,325 ตัวอักษร รวมช่องว่าง (characters including spaces) ที่ผู้สมัครคิดว่ามี

คุณค่า หรือ มีความหมายมากที่สุด พร้อมอธิบายรายละเอียดและเหตุผลที่เลือก  

(ง)  หลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ (สแกนและแนบเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือเป็น link   ของ YouTube ในกรณีที่เป็นวิดิทัศน์) 

(จ)  แจ้งชื่อ นามสกุล และ e-mail address ของครูประจ าชั้น หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน  หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 2 ท่าน ในระบบรับสมัคร และ

คณะฯ จะส่งอีเมล ไปยังอาจารย์ท่านนั้นเพ่ือเขียนเอกสารแนะน าผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็น แพทย์เพราะอะไร  ในระบบออนไลน์โดยตรง  

(ขอให้ผู้สมัครติดต่อและแจ้งอาจารย์ ให้ทราบล่วงหน้าว่า อาจารย์ต้องส่งเอกสารระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

2. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ IBT (Internet based test) > 80  คะแนน  หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ  IELTS  (Academic 

modules) > 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2  ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร   

3. มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT)   ของการสอบในปี พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2562 ที่มีผลคะแนนขั้นต่ ารวมทั้ง 3 sessions  > 12.0 
และ session 3 (Quality of written English) > C    
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คุณสมบัติ / เกณฑ์ การรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563   

ประเภท /ระบบการรับ /กิจกรรม รอบที่ 1    
การรับด้วย Portfolio การรับด้วย Portfolio:M.D.,M.Eng program 

คุณสมบัติท่ัวไป 
 

 

 

 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
ในระบบโรงเรียนปกติ    หรือ 
2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และได้รับการเทียบความรู้ตามที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562   
3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วน  ที่ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่ก าหนดให้ผู้รับ

ทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  หลังส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่ก าหนด 
 4.ต้องไม่เป็นผู้รับทุนของโครงการอ่ืนๆ ที่มีภาระผูกพันการไปศึกษาต่อหรือปฏิบัติงาน 
 5 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต   
 

คุณสมบัติด้านผลการศึกษา / 
ผลการสอบ 
 (เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง) 

 

มีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร > 3.50 และมีคะแนนแต่ละรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลายทั้ง        
3 รายวิชา ได้แก่ (ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดยแต่ละรายวิชา  > 3.5      หรือ 
มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > A     หรือ   
มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics level 2 หรือ Physics โดยแต่ละวิชา > 700 
คะแนน    หรือ   มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry หรือ (ค) Physics  
โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา  > 6  ร่วมกับ (ง) Mathematics - Standard level (not included Mathematics Studies) > 6      
หรือ Mathematics-Higher level > 5     
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คุณสมบัติ / เกณฑ์ การรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563   

ประเภท /ระบบการรับ /กิจกรรม รอบที่ 1    
การรับด้วย Portfolio การรับด้วย Portfolio:M.D.,M.Eng program 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 

1. Portfolio เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดังนี้ 

 (ก) Personal statement โดยมีความยาวไม่เกิน5,300 ตัวอักษร รวมช่องว่าง  (characters including spaces)  ที่อย่างน้อยควรอธิบาย  

 เหตุผลที่สมัครเรียนแพทย์และ Biomedical Engineering 

 แรงจูงใจในการอยากเรียนแพทย์และ Biomedical Engineering 

 จุดมุ่งหมายในชีวิต 

 (ข) กิจกรรม/ผลงานพร้อมรายละเอียดโดยสังเขป โดยมีความยาวไม่เกิน 700 ตัวอักษร   รวมช่องว่าง (characters including spaces) ไม่เกิน 15 กิจ

กรรรม/ผลงาน  

 (ค) เลือกกิจกรรม/ผลงานในข้อ (ข) มา 3 เรื่อง โดยมีความยาวไม่เกิน 1,325 ตัวอักษร รวมช่องว่าง (characters including spaces) ที่ผู้สมัครคิดว่ามี

คุณค่า หรือ มีความหมายมากที่สุด พร้อมอธิบายรายละเอียดและเหตุผลที่เลือก  

(ง)  หลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ (สแกนและแนบเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือเป็น link   ของ YouTube ในกรณีที่เป็นวิดิทัศน์) 

(จ)  แจ้งชื่อ นามสกุล และ e-mail address ของอาจารย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี จ านวน 2 ท่าน ในระบบรับสมัคร และคณะฯ จะส่งอีเมล ไปยังอาจารย์

ท่านนั้นเพ่ือเขียนเอกสารแนะน าผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็น แพทย์ทาง Biomedical Engineering เพราะอะไร  ในระบบออนไลน์โดยตรง  

(ขอให้ผู้สมัครติดต่อและแจ้งอาจารย์ให้ทราบล่วงหน้าว่า อาจารย์ต้องส่งเอกสารระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  

2. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ IBT (Internet based test) > 80  คะแนน  หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ  IELTS  (Academic 

modules) > 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2  ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร   

3. มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT)   ของการสอบในปี พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 2561 ที่มีผลคะแนนขั้นต่ ารวมทั้ง 3 sessions  > 12.0 
และ session 3 (Quality of written English) > C    
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คุณสมบัติ / เกณฑ์ การรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563   

ประเภท /ระบบการรับ /กิจกรรม รอบที่ 3 Admission1 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 
คุณสมบัติท่ัวไป 
 

 

 

 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2562  และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และที่ก าหนด ตามประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1   เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ เภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ 
ประกาศ กสพท. ฉบับที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563               
ลว.3 ตุลาคม 2562 
เกณฑ์ต่างๆ ขอให้ติดตามได้ที่  www9.si.mahidol.ac.th 
 

 

     หมายเหตุ       

     1. ก าหนดการด าเนินงานต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  กรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย      

     2. ผู้ที่คณะฯ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  ต้องเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ที่คณะฯ ก าหนดอย่างครบถ้วน จึงจะมีสิทธิ์รับการพิจารณา   เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 
       
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที ่    หน่วยบริการการศึกษา  งานแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  
                                                โทรศัพท์ 02-2011289 ,  02-2012268 , 02-2011053  หรือ   E-mail : orapan.cha@mahidol.edu  
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