
                        

ข้อมูลการรับนักศกึษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลัยมหดิล 

ปีการศึกษา 2561   

ประเภท /ระบบการรับ /กจิกรรม รอบที่ 1 (1/1) 
การรับด้วย Portfolio  

รอบที่ 2  

โครงการทุนมหดิลวิทยาจารย์ 
รอบที่ 3 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 
คุณสมบัตทิั่วไป 
 
 
 
 

1. ระบบโรงเรียนปกติ 
 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศกึษำมธัยมศกึษำตอนปลำย 
หรือ ก ำลงัศกึษำในชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำยชัน้
ปีสดุท้ำย ซึง่คำดวำ่จะจบกำรศกึษำในปี
กำรศกึษำ 2560 และมีผลกำรศกึษำท่ีมีคะแนน
สะสมเฉลี่ยตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 4 จนถงึวนัท่ี
สมคัร >3.50 และมีคะแนนรำยวิชำเฉลี่ยในชัน้
มธัยมปลำย  มำกกวำ่หรือเท่ำกบั 3.5 ใน 3 
รำยวิชำ ได้แก่ (ก) เคมี  (ข) ชีววิทยำ และ (ค) 
คณิตศำสตร์ หรือ ฟิสิกส์ 

หรือ 
2. ระบบโรงเรียนนานาชาต ิ 
เป็นผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ  หรือ  ก ำลงัศกึษำในชัน้ปี
สดุท้ำยเทียบเท่ำระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย
ของโรงเรียนนำนำชำติทัง้ในและต่ำงประเทศ ท่ี 
ได้รับกำรเทียบควำมรู้ตำมท่ีมหำวิทยำลยัมหิดล 
ก ำหนดหลกัเกณฑ์  ซึง่คำดวำ่จะจบกำรศกึษำใน
เดือนกรกฎำคม 2561 

- วฒิุกำรศกึษำ  ม.6 หรือ เทียบเท่ำ ม.6 

- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสตูร 
(GPAX)  3.5 ขึน้ไป 

- เกณฑ์ขัน้ต ่ำคะแนนเฉลี่ยสำระกำร
เรียนรู้ (GPA)3.5 ในวิชำ วิทย์  คณิต  
องักฤษ 

- จ ำนวนวิชำท่ีสอบข้อเขียน 9 วชิำสำมญั 
/ เลือก 7 วิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
วิทย์ทั่วไป คณิต1 อังกฤษ ไทย 

สังคม 

- เกณฑ์ขัน้ต ่ำของคะแนนสอบวิชำสำมญั 
: คะแนนแตล่ะวิชำ 35  เคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา วิทย์ทั่วไป คณิต1 อังกฤษ 

และ  30 วิชำ  ไทย สังคม  

เป็นผู้ส ำเร็จกำรศกึษำชัน้มธัยมศกึษำตอน
ปลำย หรือ ก ำลงัศกึษำในชัน้มธัยมศกึษำตอน
ปลำยในปีกำรศกึษำ 2560  และคำดวำ่จะจบ
กำรศกึษำก่อนเดือนมิถนุำยน  พ.ศ. 2561  
และท่ีก ำหนด ตามประกาศ กสพท.  
เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรสมคัรสอบคดัเลือกบคุคล
เข้ำศกึษำ หลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑิต                
ทนัตแพทยศำสตรบณัฑิต     
สตัวแพทยศำสตรบณัฑิต และ เภสชัศำสตร
บณัฑิต ปีกำรศกึษำ 2561 ของกลุม่สถำบนั
แพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย และ  
ประกำศ กสพท. ฉบบัท่ี 2 เร่ือง หลกัเกณฑ์กำร
สมคัรและสอบวิชำเฉพำะ ของกลุม่สถำบนั
แพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ปีกำรศกึษำ 
2561 ลว.13 กรกฎำคม 2560 
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ข้อมูลการรับนักศกึษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลัยมหดิล 

ปีการศึกษา 2561   

ประเภท /ระบบการรับ /กจิกรรม รอบที่ 1 (1/1) 
การรับด้วย Portfolio  

รอบที่ 2  

โครงการทุนมหดิลวิทยาจารย์ 
รอบที่ 3 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 
 ระบบโรงเรียนนานาชาต ิ 

มีผลการสอบใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology 
(ข ) Chemistry แ ล ะ  (ค )  Mathematics ห รื อ 
Physics ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้ 

 ผลกำรสอบระดบั A level ทัง้ 3 รำยวิชำ แตล่ะ
วิชำไมต่ ่ำกวำ่ A 
หรือ  

 ผลกำรสอบ SAT II ทัง้ 3 รำยวิชำ           (ก) 
Biology (ข) Chemistry และ (ค) Math level 2 
หรือ Physics แตล่ะวิชำไมต่ ่ำกวำ่ 700 คะแนน  
หรือ  

 ผล กำรส อบ  International Baccalaureate 
(IB) Higher Level  ทัง้ 3 รำยวิชำ แต่ละวิชำ
ไมต่ ่ำกวำ่ 6   

คุณสมบัตเิฉพาะ 

1  มีผลงำนวิจยั / โครงกำรวิจยั อย่ำงน้อย 1 เร่ือง 
โดยผู้สมคัรต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรหลกัในผลงำน
ชิน้นัน้ และผลงำนชิน้นัน้ได้รับกำรเผยแพร่ในกำร
ประชมุวิชำกำรระดบัชำติหรือนำนำชำติ หรือ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือ มี
โครงงำนวิทยำศำสตร์ อย่ำงน้อย 1 เร่ือง         
โดยผู้สมคัรต้องเป็นผู้น ำเสนอหลกัในเวทีระดบั
นำนำชำติ 

2.ผ่ำนกำรสอบภำษำองักฤษ   

 ● MU GRAD Test ได้คะแนนไมน้่อยกวำ่ 80 
หรือ 

  ● IELTS (Academic Module) ได้คะแนนไม่
น้อยกวำ่ 6.0 หรือ 

● TOEFL IBT (Internet Based) ได้คะแนนไม่
น้อยกวำ่ 79 หรือ 

● TOEFL – ITP ได้คะแนนไมน้่อยกวำ่ 550 หรือ 

● TOEFL CBT ได้คะแนนไมน้่อยกวำ่ 213 

ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกนิ 2  ปี นบัถงึวนัท่ีคณะฯ 
ปิดรับสมคัร   
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ปีการศึกษา 2561   

ประเภท /ระบบการรับ /กจิกรรม รอบที่ 1 (1/1) 
การรับด้วย Portfolio  

รอบที่ 2  

โครงการทุนมหดิลวิทยาจารย์ 
รอบที่ 3 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 
คุณสมบัตเิฉพาะ 
 

1. มี portfolio ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวแล้ว  มี
ผลงำนด้ำนต่ำงๆ ได้แก่  ด้ำนงำนวิจยั  หรือ กิจกรรม
ด้ำนจิตอำสำ หรือ กิจกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์สขุภำพ    

2. มีผลคะแนนกำรสอบภำษำองักฤษ TOEFL แบบ 
IBT (Internet based test) ≥ 80  คะแนน  หรือ ผล
สอบภำษำอังกฤษ  IELTS  (Academic modules)  
≥  6.5 ซึ่ งสอบมาแล้วไม่เกิน 2  ปี นับถึงวันท่ี
คณะฯ ปิดรับสมคัร   

3.เขียนบทควำม หัวข้อ ฉันเป็นใคร ควำมยำว          
1 หน้ำกระดำษ A4ตำมแบบฟอร์มท่ีคณะฯ ก ำหนด 

4. มีหนังสือ Recommendation จำกครูประจ ำชัน้ 
หรือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เขียนแนะน าว่า ผู้สมัคร
มีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์เพราะอะไร 
ตำมแบบฟอร์มท่ีคณะฯ ก ำหนด 

5 จะต้องมี ผลกำรสอบ  Biomedical Admission 
Test (BMAT)   กรณีมีผลกำรสอบแล้ว ต้องเป็นผล
สอบมำแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัท่ีปิดรับสมัครและ
ให้ย่ืนในช่วงท่ีกำรรับสมคัรก ำหนด   

เอกสำร ท่ีคณะฯ ต้องกำรเพ่ิมเติมนอกเหนือเอกสำร
ประกอบกำรสมคัร     

1. หลกัฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย/หลกัฐำนกำร
น ำเสนอผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

2. Portfolio  ซึง่ประกอบด้วย 4 สว่น 

สว่นท่ี 1  Research Skills  (ทกัษะกำรวิจยั) 

สว่นท่ี 2  Presentation Skills (ทกัษะกำรน ำเสนอ) 

สว่นท่ี 3  Information Literacy (ทกัษะกำรใช้
ข้อมลู) 

สว่นท่ี 4  กิจกรรมจิตอำสำ / บ ำเพ็ญประโยชน์ 

3. บทควำม 1 บทควำม  ควำมยำวไมเ่กิน 1 หน้ำ 
A4 บรรยำยเร่ืองรำวของตนเองวำ่  เหตใุดจงึ
สนใจ  อยากเป็นแพทย์นักวิจัย   เข้ำศกึษำ
หลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑิต    คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำร
ทนุมหิดลวิทยำจำรย์ 

 

- 

จ านวนรับ 25  คน 1 คน 154 คน 

การสมัคร Online Website  คณะแพทยศำสตร์ 
โรงพยำบำลรำมำธิบดี                       

http://www3.ra.mahidol.ac.th/education/ 

             Website มหำวิทยำลยัมหิดล 
            http://admission.mahidol.ac.th 

 

Website กสพท. 
         www9.si.mahidol.ac.th 
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ปีการศึกษา 2561   

ประเภท /ระบบการรับ /กจิกรรม รอบที่ 1 (1/1) 
การรับด้วย Portfolio  

รอบที่ 2  

โครงการทุนมหดิลวิทยาจารย์ 
รอบที่ 3 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 
การสมัคร Online 2-20 ตลุำคม 2560 28 มีนำคม.-4 เมษำยน .2561 

 
 1-30 กนัยำยน 2560 

     ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ไมเ่ก็บคำ่สมคัร 200.00 บำท        800.00 บำท 
วันที่สอบ 
 

ไมม่ีกำรสอบข้อเขียน 
แตผู่้สมคัร ต้องมีผลกำรสอบรำยวิชำตำมท่ีก ำหนด 
ผลกำรสอบภำษำองักฤษ (ซึง่สอบมำแล้วไมเ่กิน 2 ปี  
สง่ผลสอบภำยใน 27 พฤศจิกำยน 2560) 
และผลกำรสอบ BMAT ภำษำองักฤษ (ซึง่สอบมำแล้ว
ไมเ่กิน 2 ปี สง่ผลสอบภำยใน วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 
2560)  

 

1. ต้องสอบสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ 

สทศ.  ตามวันที่ สทศ. ก าหนด 
2. ต้องสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ก าหนด 
(ซึง่สอบมำแล้วไมเ่กิน 2 ปี นบัถงึวนัท่ีรับ
สมคัร) 

 

 

สอบวิชาเฉพาะ กสพท.  
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2560  

 
ทดสอบศกัยภำพกำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรจบัใจควำมคิด วิเครำะห์ สงัเครำะห์ 
เช่ือมโยงควำมเป็นเหตเุป็นผล  กำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรประเมิน
แนวคิดทำงจริยธรรม(วิชำเฉพำะ)  

BMAT 2016  

กำรสมคัร วนัท่ี 1-28 กนัยำยน2560  
สอบวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2560 

                  ประกำศผล 24 พฤศจิกำยน 2560 
สมัครด้วยตนเองได้ที่ 
https://www.britishcouncil.or.th/exam/professional/uk-
university-admission/biomedical 
หรือ http://www.admissionstestingservice.org/for-test-
takers/bmat/about-bmat/ 

สำมำรถใช้ผลสอบย้อนหลงั 2 ปี (ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นไป) 

 และ สอบวิชำสำมญั 7 วิชำของ 
สทศ.  ตำมวนัท่ี สทศ. ก ำหนด 
( วิชำสอบตำมท่ี กสพท.ประกำศ ) 
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ปีการศึกษา 2561 

ประเภท /ระบบการรับ /กจิกรรม รอบที่ 1 (1/1) 
การรับด้วย Portfolio  

รอบที่ 2  

โครงการทุนมหดิลวิทยาจารย์ 
รอบที่ 3 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 
ส่งผลคะแนน /จดหมายรับรอง ภำยในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 สง่ 

1. ผลคะแนน BMAT 
2. จดหมำยรับรอง / Letter of recommendation 

และผู้สมคัรเฉพำะ กรณีโรงเรียนนำนำชำติ  สง่ผลกำร
สอบรำยวิชำท่ีก ำหนด: Biology ; Chemistry ; Math     
level2 / physic ภำยใน 27 พฤศจิกำยน 2560 
 

- - 

ประกำศรำยช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ / 
ตรวจร่ำงกำย   

    29 พฤศจิกำยน  2560 15 ธนัวำคม 2559 ประมำณ 30 พฤษภำคม 2561 

ตอบรับกำรสอบสมัภำษณ์ ในระบบ 
Online 

  30 พฤศจิกำยน - 1 ธนัวำคม 2560 - - 

ท ำแบบทดสอบประกอบกำรสมัภำษณ์   
ท ำกิจกรรม พร้อมสง่หลกัฐำนกำรสมคัรสอบ 

      2 ธนัวำคม 2560 23 เมษำยน 2561 2 มิถนุำยน 2561  

สมัภำษณ์      3 ธนัวำคม 2560 25  เมษำยน 2561 4 – 5 มิถนุำยน 2561 
ตรวจร่ำงกำย 4 ธนัวำคม 2560 24  เมษำยน 2561 3 มิถนุำยน 2561 

คณะฯ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาทาง website 

8 ธนัวำคม 2560 
http://www3.ra.mahidol.ac.th/education/ 

 

26 เมษำยน 2561 
http://admission.mahidol.ac.th/ 
และ http://med.mahidol.ac.th 

6 มิถนุำยน 2561 

http://med.mahidol.ac.th 

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิ 
Clearing house ,website TCAS61 

15 – 19 ธนัวำคม 2560 3 – 6 พฤษภำคม 2561  26 – 28 พฤษภำคม 2561 

ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ 22 ธนัวำคม 2560 8 พฤษภำคม 2561 8 มิถนุำยน 2561 

  หน้ำ 5/7 

http://www3.ra.mahidol.ac.th/education/
http://admission.mahidol.ac.th/


 
ข้อมูลการรับนักศกึษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลัยมหดิล 

ปีการศึกษา 2561   

ประเภท /ระบบการรับ /กจิกรรม รอบที่ 1 (1/1) 
การรับด้วย Portfolio  

รอบที่ 2  

โครงการทุนมหดิลวิทยาจารย์ 
รอบที่ 3 

รับตรงร่วมกัน  กสพท. 
กรอกระเบียนประวตัินกัศกึษำใหม่
ออนไลน์ 

5-7  มกรำคม  2561 ท่ี 
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/ 

 

แจ้งอีกครัง้ แจ้งอีกครัง้ 

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 9-11 มกรำคม  2561 แจ้งอีกครัง้ แจ้งอีกครัง้ 

Download ใบรับรองช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำ ท่ี  

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/ 
ช ำระเงินตำมจ ำนวนในใบ invoice ท่ี ธนำคำรกรุงเทพ/ทหำรไทย/ไทยพำณิชย์ ทกุสำขำ 
ทัว่ประเทศ 

** หากไม่ด าเนินการขัน้ตอนนี ้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหดิล 
 

ขึน้ทะเบียนนกัศกึษำใหมด้่วยตนเองท่ี 
ศำลำยำ 
 

6-7 สิงหำคม  2561 

ปฐมนิเทศนกัศกึษำใหม ่ 
มหำวิทยำลยัมหิดล 
 

ประมำณวนัท่ี 14 สิงหำคม  2561 

ปฐมนิเทศนกัศกึษำใหม ่ของ คณะฯ 
 

ประมำณวนัท่ี 16 สิงหำคม  2561 

เปิดภำคกำรศกึษำท่ี 1/2561  
มหำวิทยำลยัมหิดล 
 

20 สิงหำคม  2561 
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หมายเหตุ      
           1. ก าหนดการด าเนินงานต่างๆ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  กรุณาตดิตามการเปล่ียนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย      
  2. ผู้ ท่ีคณะฯ ประกำศรำยช่ือมีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ ตรวจร่ำงกำย  ต้องเข้ำสูก่ระบวนกำรตำ่งๆ ท่ีคณะฯ ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน จงึจะมีสิทธ์ิรับกำรพิจำรณำ 

              เป็นผู้ผำ่นกำรคดัเลือกเข้ำศกึษำ 

                       สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ ได้ท่ี     หนว่ยบริกำรกำรศกึษำ  งำนแพทยศำสตรศกึษำ  คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ชัน้ 3 อำคำรเรียนรวม  
                                                                         โทรศพัท์ 02-2011289 ,  02-2012268 , 02-2011053  หรือ 
                                                                         E-mail : orapan.cha@mahidol.ac.th  
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