
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่  11 / 2561 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ประจ าปี 2562 
 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในลักษณะการพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้  
 
1. โครงการรับนักศึกษาพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

1.1. หลักสูตรและจ านวนที่รับ  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวนรับ 30 คน  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม จ านวนรับ 30 คน 
 

1.2. คุณสมบัติผู้สมัคร  
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ  
2) เป็นผู้ก าลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ สายตาบอดสี  

1.3. คุณสมบัติเฉพาะ  
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

   - ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75 
  -  ต้องส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้คณะฯ พิจารณาคัดเลือก โดยวิธีแนบไฟล์
แฟ้มสะสมผลงาน (.pdf หรือ .ppt) ผ่านระบบรับสมัครทางอินเตอร์เนต็ 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
- ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 

  -  ต้องส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้คณะฯ พิจารณาคัดเลือก โดยวิธีแนบไฟล์
แฟ้มสะสมผลงาน (.pdf หรือ .ppt) ผ่านระบบรับสมัครทางอินเตอร์เนต็ 

 
2. วิธีการสมัคร 

2.1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาแต่ละสาขาที่ประสงค์จะสมัครที่
ก าหนดไว้ก่อนสมัครคัดเลือก แบบพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน  

2.2. ผู้ ส มั ค ร ล งท ะ เบี ย น แ ล ะ ก ร อ ก ใบ ส มั ค ร ผ่ า น ร ะ บ บ ท า ง อิ น เต อ ร์ เน็ ต  ได้ ที่ 
www.medsci.nmc.ac.th/th/Admission ระหว่างวันที่11 ส .ค .61 – 16 ก .ย 61 โดยกรอกรายเอียด



แบบฟอร์มให้ครบถ้วน และช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ช าระเงินค่าสมัครใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

2.3. หลังช าระค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร และก าหนดวันสัมภาษณ์
คัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ระบบรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
 
4. เอกสารการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 

1) ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ป.พ.1)  
2) ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  

 
5. การช าระค่าสมัคร  

ให้ผู้สมัคร ช าระค่าสมัครจ านวน 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี “กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา” 
สาขาอัมพวัน เลขที่ 491-0-25348-3 ผู้สมัครต้องช าระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ หากพ้น
ระยะเวลาที่ก าหนดไปแล้ว ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

 
6. ก าหนดการคัดเลือก  

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก วัน เดือน ปี 
1. สมัครผ่านระบบรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 11 ส.ค 61  ถึง 16 ก.ย. 61 
2. ช าระค่าสมัครทาง Internet ผ่านธนาคาร ภายใน 16 ก.ย. 61 
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ภายใน 16 ก.ย. 61 
4. ส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงานทางระบบอินเตอร์เน็ต ภายใน 16 ก.ย. 61 
5. สอบสัมภาษณ์ 
(ทางโทรศัพท์ / Vdo Call / ด้วยตนเอง) 

18 – 22 ก.ย. 61 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 5 ต.ค. 61 
7. การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภายใน 31 ธ.ค.61 
 
7. เกณฑ์การคัดเลือก 

องค์ประกอบในการคัดเลือกของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วท.บ. 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 

คะแนนที่ใช้ ค่าน้ าหนัก เงือนไข 
คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 40% ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้อง

มีคะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 
70% 

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX 4 เทอม) 20% 
คะแนนสัมภาษณ ์ 40% 
 
 
 
 
 
 



8. การขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่  
8.1 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาพร้อมช าระค่าขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท  
8.2 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกน าเอกสารต่อไปนี้มาด้วย เพ่ือรายงานตัว 

1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูป) 
2) ส าเนาบัตรประชาชน 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4) ส าเนาใบ ปพ.1 (กรณี ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
5) ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณี จบการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าแล้ว) 
6) ส าเนาใบขอเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
7) เอกสารอื่น (ถ้ามี) 
8) เมื่อรายงานตัวแล้ว นักศึกษาใหม่จะได้รับบัตรนักศึกษา เข็มขัด เข็มกระดุม เสื้อพละ อย่างละ 

1 ชุด และคอร์สเรียนปรับพื้นฐาน 1 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน 


