
 

ประกาศ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

เร ��อง     การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาฉกุเฉินการแพทย์ (ต่อ

เนื�อง) คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

....................................

ด้วยคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยา

ลัยจุฬาภรณ์ จะรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาฉกุเฉินการแพทย์ (ต่อเนื�อง)

ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ จงึกําหนดรายละเอียดจาํนวนการรบัเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร และ ขั�นตอนการ

รบัสมัครและหลักเกณฑว์ �ธกีารคัดเลือก ดังต่อไปนี�

 

๑. จาํนวนรบัเข้าศึกษา จาํนวน ๓๐ คน

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

๒.๑ คุณสมบัติทั�วไป

                        ๑)  สามารถสื�อสารภาษาไทยได้เป�นอย่างดี

                        ๒) เป�นผู้ที�มีรา่งกายแข็งแรง ไม่เป�นผู้ทพุพลภาพ ไรค้วามสามารถ สุขภาพจติสมบูรณ์และไม่

เป�นโรคติดต่อรา้ยอันเป�นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน

                        ๓)  ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที�สุดจาํคุก เวน้แต่ในกรณีความผิดอันกระทาํ

โดยประมาทหร �อความผิดอันเป�นลหุโทษ

                        ๔)  เป�นผู้ที�มีความประพฤติเร �ยบรอ้ยและรบัรองต่อราชว �ทยาลัยได้วา่จะตั�งใจศึกษาเล่าเร �ยน

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศตลอดจนคําสั�งของราชว �ทยาลัยที�มีอยู่แล้ว

หร �อที�จะมีต่อไปอย่างเครง่ครดั

 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาฉกุเฉินการแพทย์ (ต่อเนื�อง)

                        ๑) เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรว �ชาชพีขั�นสูง หร �อ เทยีบเทา่ในสาขาเวชกิจ

ฉกุเฉิน ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์หร �อสาขาว �ชาอื�นที�เกี�ยวข้องและได้รบัอนุมัติให้สําเรจ็การศึกษาก่อนวนัเป�ด

ภาคเร �ยน ทั�งนี� การสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหร �อ

ระเบยีบที�เกี�ยวข้องกับการสําเรจ็การศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั�นเป�นเกณฑ์

                        ๒) ต้องมีคะแนนเฉลี�ยสะสมระดับประกาศนียบัตรว �ชาชพีขั�นสูงไม่ต�ากวา่ ๒.๕๐

                        ๓) ไม่เป�นผู้มีความพิการที�เป�นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในว �ชาชพี

                        ๔) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ�ง ดังนี�

                                  TOFEL (ibt)       ที�ระดับคะแนนตั�งแต่ ๖๔ คะแนนขึ�นไป หร �อ

                                  IELTS               ที�ระดับคะแนนตั�งแต่ ๕.๐ คะแนนขึ�นไป หร �อ

                                  TOEIC              ที�ระดับคะแนนตั�งแต่ ๖๐๐ คะแนนขึ�นไป หร �อ

                                  CU-TEP            ที�ระดับคะแนนตั�งแต่ ๖๐ คะแนนขึ�นไป หร �อ

                                  MU-ELT            ที�ระดับคะแนนตั�งแต่ ๘๔ คะแนนขึ�นไป หร �อ

              ให้ผู้สมัครยื�นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเพื�อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ทั�งนี�ผล

คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ป� นับจากวนัที�ทดสอบจนถึงวนัสอบสัมภาษณ์

 

๓.การรบัสมัคร

 

๓.๑ ระยะเวลาการรบัสมัคร

ตั�งแต่วนัที� ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ถึง วนัที� ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



 

๓.๒ ว �ธกีารรบัสมัคร

รบัสมัครออนไลน์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ http://www.pccms.ac.th โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียด

และขั�นตอนที�กําหนดดังต่อไปนี�

                      ๑) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลออนไลน์และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ

สมัคร ตามคําแนะนําในเวบ็ไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/index.php โดยมีราย

ละเอียดเอกสารดังต่อไปนี�

                                  (๑) รูปถ่ายดิจติอลของผู้สมัครเป�นภาพเดี�ยวมีพื�นหลังสีขาวหร �อสีฟ�า  คร ��งตัว หน้าตรง

สวมชุดสุภาพไม่สวมหมวกไม่สวมแวน่ตาทกุประเภท ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน และจะต้องไม่ถูกปรบัแต่งทาง

ดิจติอล เป�นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกวา้ง ๑๘๐x๕๐๐ พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๒๔๐ KB

                                  (๒) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าที�มีรูปของผู้สมัครบนกระดาษขนาด

A๔ และให้ผู้สมัครลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

                                  (๓) หลักฐานแสดงคุณวฒิุการศึกษา

                                           - ผู้ที�สําเรจ็การศึกษาแล้วให้ใชสํ้าเนาคุณวฒิุประกาศนียบัตรว �ชาชพีขั�นสูง

                                           - ผู้ที�กําลังศึกษาอยู่ในป�การศึกษาสุดทา้ย ให้ใชห้นังสือรบัรองจากสถาบันการ

ศึกษาวา่กําลังศึกษาอยู่ใน ป�การศึกษาสุดทา้ย (ในป�การศึกษา ๒๕๖๔)

                                  (๔) หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)

                                           - ผู้ที�สําเรจ็การศึกษาแล้วต้องใชสํ้าเนาบันทกึผลการศึกษา (Transcript) ตลอด

หลักสูตรอย่างละเอียดทกุการศึกษาที�มีแต้มระดับคะแนนเฉลี�ยสะสม

                                           - ผู้ที�กําลังศึกษาอยู่ในป�การศึกษาสุดทา้ย (ในการศึกษา ๒๕๖๔) ต้องใชสํ้าเนา

บันทกึผลการศึกษา (Grade Report)

                                  (๕) ในกรณีที�ผู้สมัครมีชื�อ และ/หร �อ นามสกุลตามบัตรประจาํตัวประชาชนไม่ตรงกับ

สําเนาวฒิุการศึกษาให้ถ่ายสําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อ และ/หร �อ นามสกุลบนกระดาษขนาด A๔ และให้ผู้

สมัครลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

                        ๒) เมื�อกรอกข้อมูลเสรจ็สิ�น ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจงึบันทกึการสมัคร  (หลังบันทกึการ

สมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

                        ๓) สั�งพิมพ์เอกสารจากการสมัครดังนี�

                                    - ใบสมัคร

                                    - ใบชาํระเง �น

                         ๔) การลงทะเบยีนสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื�อได้ชาํระเง �นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายใน

ระยะเวลาที�กําหนด

                         ๕) หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เชน่ ชื�อ-นามสกุล เลขประจาํตัวประชาชน ฯลฯ ให้

ผู้สมัครแสดงความจาํนงเป�นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอรม์ที�กําหนด (ใบคํารอ้งขอแก้ไขข้อมูล)

     หมายเหตุ  : เอกสาร ข้อ ๓.๒ ข้อ ๑) จาํนวน ๕ รายการ ให้สแกนเป�นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาด

ภาพเทา่กับ A๔ ขนาดไฟล์ไม่เกิน ๒ MB

 

- การสมัครตามขั�นตอนข้างต้นถือวา่ผู้สมัครเป�นผู้ลงลายมือชื�อและรบัรองความถูกต้องข้อมูลดัง

กล่าวตามกฎหมายวา่ด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั�นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป�นเทจ็อาจมีความ

ผิดตามกฎหมาย

- ผู้สมัครต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่เป�นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบั

สมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป�นจร �งในกรณีที�มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้

สมัครหร �อตรวจพบวา่เอกสารหลักฐานซึ�งผู้สมัครนํามายื�นไม่ตรงหร �อไม่เป�นไปตามประกาศรบัสมัครของโรงเร �ยน

ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาฉกุเฉินการแพทย์(ต่อเนื�อง)ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์

การแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะถือวา่ผู้สมัครสอบเป�นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั�ง

นี�มาตั�งแต่ต้น

 

                            ๖) นําใบแจง้การชาํระเง �น/ใบเสรจ็รบัเง �น พรอ้มเง �นค่าสมัครจาํนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ�งพัน

บาทถ้วน) ไปชาํระเง �นที�ธนาคารไทยพาณิชย์ทกุสาขาทั�วประเทศตามเวลาทาํการของธนาคาร ส่วนอัตราค่า

ธรรมเนียม ธนาคารจะเร �ยกเก็บจากผู้สมัครและธนาคาร จะเก็บเอกสารส่วนที� ๒ และมอบเอกสารส่วนที� ๑

คืนให้ผู้สมัครเก็บไวเ้ป�นหลักฐาน

                            ๗) เก็บรกัษารหัสผ่าน (password) ที�ได้รบัจากการสมัครออนไลน์ไวใ้นที�ปลอดภัย

 



๓.๓ หลักฐานประกอบการสมัครที�ต้องนํามาในวนัสอบสัมภาษณ์มีดังนี�

                            ๑) ใบสมัคร จาํนวน ๑ ชุด  ที�พิมพ์จากระบบออนไลน์พรอ้มติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ�วที�ถ่ายมา

แล้วไม่เกิน ๖ เดือนโดยเป�นรูปถ่ายหน้าตรง คร ��งตัว ไม่สวมหมวกหร �อแวน่ตาทกุประเภทและลงลายมือชื�อผู้

สมัคร วนัเดือนป�ที�สมัครในทา้ยเอกสารด้วย

                            ๒) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้สมัคร จาํนวน ๑ ชุด

                            ๓) สําเนาทะเบยีนบา้นของผู้สมัคร จาํนวน ๑ ชุด

                            ๔) สําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อและ/หร �อนามสกุล (เฉพาะกรณีที�ผู้สมัครมีชื�อและ/หร �อ

นามสกุลไม่ตรงกับสําเนาวฒิุการศึกษา) จาํนวน ๑ ชุด

                            ๕) ต้นฉบับใบแจง้การชาํระเง �น/ใบเสรจ็รบัเง �นค่าสมัคร ส่วนที�เขียนไวว้า่ "(ส่วนที� ๑ สําหรบัผู้

สมัคร)" ที�เจา้หน้าที�ธนาคารลงนามและประทบัตราวนัที�รบัเง �นเร �ยบรอ้ยแล้ว จาํนวน ๑ ชุด

                            ๖) สําเนาหลักฐานคุณวฒิุการศึกษา จาํนวน ๑ ชุด

                            ๗) หนังสือรบัรองประสบการณ์การทาํงานหร �อสําเนาใบประกอบว �ชาชพี(ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

หมายเหตุ : เอกสารที�เป�นสําเนาโปรดลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องทกุฉบับ

 

๓.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

                             ๑) ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑,๐๐๐ บาท

          ทั�งนี�โรงเร �ยนว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาฉกุเฉินการแพทย์

(ต่อเนื�อง) ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ� จะไม่คืนเง �นค่า

ธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครไม่วา่กรณีใด ๆ ทั�งสิ�น

          หากตรวจสอบพบวา่ข้อความในใบสมัครรวมทั�งเอกสารหลักฐานที�ใชป้ระกอบการสมัครเป�น

ความเทจ็หร �อมีการปลอมแปลงเอกสารผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ�เข้าศึกษาในว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�า

จุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดไป นอกจากนี�จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

 

๓.๕ กําหนดการสมัครคัดเลือกและการสอบคัดเลือก

รายละเอียดการสมัครและการสอบคัดเลือกทกุขั�นตอนรวมทั�งเอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ

สมัครสอบคัดเลือกให้ศึกษาทางอินเทอรเ์น็ตที� www.pccms.ac.th

ขั�น

ตอน
กิจกรรมการรบัสมัคร วนัที�

๑ ประกาศรบัสมัครทาง อินเทอรเ์น็ตที� www.pccms.ac.th
๑๔ กุมภาพันธ ์- ๓๑

มีนาคม ๒๕๖๕

๒
ชาํระเง �นค่าสมัครสอบคัดเลือกผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารไทย

พาณิชย์จาํกัด (มหาชน) ทกุสาขา

๑๔ กุมภาพันธ ์- ๓๑

มีนาคม ๒๕๖๕

๓ จดัส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐานการสมัครทั�งหมดทางออนไลน์
๑๔ กุมภาพันธ ์- ๓๑

มีนาคม ๒๕๖๕

๔
ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบและสถานที�สอบที�

www.pccms.ac.th
๘ เมษายน ๒๕๖๕

๕ สอบภาคทฤษฎีทางการแพทย์ฉกุเฉิน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

๖
สอบภาคปฏิบัติทางการแพทย์ฉกุเฉิน ว �ทยาศาสตรท์างการ

แพทย์
๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

๗ สอบสัมภาษณ์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

๘
ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาทางอินเทอรเ์น็ตที�

www.pccms.ac.th
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

๔. ทนุการศึกษาและเง ��อนไขชดใชท้นุ

                            ๑) ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนการศึกษาจากโครงการเฉลิมพระเกียรติเจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

เนื�องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื�อพัฒนาผู้มีอัจฉร �ยภาพทางว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์และ

บุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ จาํนวน ๓๐ ทนุ ทนุละ ๑๑๐,๐๐๐ บาทต่อทนุต่อป� ทั�งนี�ค่าใชจ้า่ยส่วนเกินให้

ผู้รบัทนุขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด หร �อให้ผู้รบัทนุรบัผิดชอบด้วยตนเอง

                            ๒) เมื�อสําเรจ็การศึกษา ผู้ได้รบัทนุ/คัดเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาว �ชาปฏิบัติการฉกุเฉิน

ทางการแพทย์ (หลักสูตรต่อเนื�อง) ต้องปฏิบัติงานชดใชท้นุที�ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์หร �อหน่วยงานภาครฐัอื�น เป�น



ระยะเวลาเทา่กับระยะเวลาที�ได้รบัทนุ และหากไม่ปฏิบัติงานที�ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์หร �อหน่วยงานภาครฐัอื�น จะ

ต้องใชเ้ง �นทนุทั�งหมดที�รบัไป

 

๕. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

                            ๑) ผู้ที�ได้รบัการพิจารณาจะต้องมีคะแนนการสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติด้านฉกุเฉิน

การแพทย์ผ่านเกณฑท์ี�กําหนด (ต้องได้รบัคะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๗๐)

                            ๒) ผู้ที�ได้รบัการพิจารณาจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑท์ี�หลักสูตรฯ กําหนด

(ต้องได้รบัคะแนนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๘๐)

                            ๓) คะแนนเฉลี�ยสะสมระดับประกาศนียบัตรว �ชาชพีขั�นสูง สาขาว �ชาปฏิบัติการฉกุเฉินการ

แพทย์ หร �อ เทยีบเทา่ในสาขาว �ชาเวชกิจฉกุเฉิน ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์หร �อสาขาว �ชาอื�นที�เกี�ยวข้องตามที�

กําหนดไวใ้นข้อ ๒.๒

                            ๔) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ�งตามที�กําหนดไวใ้นข้อ ๒.๒

                            ๕) ผลการตรวจรา่งกาย

โดยโรงเร �ยนว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์ หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาฉกุเฉินการแพทย์(ต่อ

เนื�อง) ว �ทยาลัยว �ทยศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประมวลผลคะแนนเร �ยงลาํดับ

คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ทั�งนี�เป�นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาว �ชาฉกุเฉินการแพทย์ (ต่อเนื�อง)

 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป�นที�สิ�นสุด

 

๖. การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

ประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก วนัที� ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านทาง www.pccms.ac.th โดย

จะพิจารณาจากผู้ที�มีคุณสมบัติผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกครบถ้วนทกุขั�นตอน โดยการประกาศรายชื�อผู้มีสิทธเิข้า

ศึกษาจะประกาศรายชื�อเร �ยงตามรหัสประจาํตัวผู้สมัคร และการประกาศรายชื�อลาํดับสํารองจะประกาศโดยเร �ยง

ตามคะแนน เมื�อตัวจร �งสละสิทธิ�จะให้ผู้มีรายชื�อลาํดับสํารองยืนยันการเข้าศึกษาต่อไปตามหลักเกณฑก์ารคัด

เลือกผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

 

๗. การกรอกระเบยีนประวติัและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกที�มีสิทธิ�เข้าศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลประวติันักศึกษาใหม่ (e-Profile) เพื�อรบั

รหัสประจาํตัวนักศึกษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษารวมทั�งทาํสัญญาภายในวนัที�กําหนด ผู้ที�ไม่ปฏิบัติตาม

ภายในวนัที�กําหนดจะถือวา่สละสิทธิ�การเข้าศึกษาและไม่สามารถเร �ยกรอ้งสิทธิ�ใดๆ

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๒ เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริพร เหล่าธรรมทศัน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

 

 


