
 

 

กําหนดการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
รอบท่ี 3 รบัสมัครคัดเลือกและบรหิารจดัการรว่มกัน(Admission) รูปแบบท่ี 3 รบัตรงรว่มกัน (Admission1) 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
(โครงการมหาวทิยาลัยมหิดล-วทิยาลัยวทิยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์) ปีการศึกษา 2564  

 
คําชีแ้จง  
 

ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มีความประสงค์ในการสอบ 
สัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ดําเนินการดังน้ี 
 
1. ศึกษาและปฏิบัติตาม “กําหนดการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา” ฉบับน้ีอย่างละเอียด 
 
2. ศึกษาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ประกาศท่ีเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th/ 
 

หมายเห ตุ  หากตรวจพบว่าผู้ ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติในภายหลัง คณะฯ  มี สิทธิ ์
พิจารณายกเลิกสิทธิใ์นการเข้าศึกษา 

 
3. ชาํระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ 200 บาท 

ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ พิมพ์ใบนําจา่ย (Bill Payment) ผ่านเว็บไซต์ http://vet.cra.ac.th กรอกรายละเอียดของผู้
มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบจะสรา้งใบนําจ่าย โดยผู้สมัครสามารถชําระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ผ่าน 
แอปพลิเคชันของธนาคารตามรายการธนาคารท่ีกําหนดให้ในใบนําจ่าย (ระบบจะเปิดให้พิมพ์ใบนําจ่ายวันท่ี 1-2 
มิถุนายน 2564 เท่าน้ัน) 

4. เข้ารับการตรวจสุขภาพและขอใบรับรองแพทย์ โดยสามารถเข้ารบัการตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน 
โดยขอให้ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาเข้ารบัการตรวจ ดังต่อไปน้ี 

4.1  ตรวจสายตาเบ้ืองต้น 
4.2  ตรวจตาบอดสี  
4.3.  ตรวจความผิดปกติในการได้ยิน (whisper test)  
4.4  ตรวจ HBsAg, Anti-HB 
4.5  ถ่ายภาพรงัสีส่วนชอ่งอก (Chest X-ray) 

5. ส่งเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 
5.1  รูปถ่ายดิจทัิลของผู้สมัคร จาํนวน 1 รูป เป็นรูปเด่ียว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา สวมชุดนักเรยีนสุภาพ 

พ้ืนหลังสีขาวหรอืสีฟ้า ขนาด 1.5x2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรบัแต่งทางดิจทัิล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณรอ้ยละ 80 ของพ้ืนท่ีรูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรอื .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และ
ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB (สําหรบัส่งทางอีเมลเท่าน้ัน) 

5.2  สําเนาบัตรประชาชนเซน็สําเนาถูกต้อง จาํนวน 1 ฉบับ 
5.3  สําเนาทะเบียนบ้านเซน็สําเนาถูกต้อง จาํนวน 1 ฉบับ 
5.4  สํ า เน า ร ะ เ บี ย น แ ส ด ง ผ ล ก า ร เร ยี น  (ป พ .1) ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  4-6 ท่ี โ ร ง เ ร ยี น อ อ ก ใ ห้ 

พรอ้มมีตราประทับของโรงเรยีนพรอ้มเซน็สําเนาถูกต้องจาํนวน 1 ฉบับ หมายเหตุกรณีได้ผลการเรยีนไม่ครบ 6 
ภาคการศึกษาให้ใช ้5 ภาคการศึกษา 

5.5 หลักฐานการชาํระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ 
5.6 ใบรบัรองแพทย์ฉบับจรงิจาํนวน 1 ฉบับ 
 
 



 

 

 
ส่งเอกสารหลักฐาน (ข้อท่ี 5) มาทางอีเมล vet.med@cra.ac.th ภายในวันพุธท่ี 2 มิถุนายน 2564 
และทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 มิถุนายน 2564  
โดยระบุชือ่และท่ีอยู่ผู้รบัจดหมายดังน้ี 
ฝ่ายบรกิารการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตววทิยาประยุกต์ วทิยาลัยวทิยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 906 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

 
 
หากมีข้อสงสัยหรอืต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อฝ่ายบรกิารการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตววทิยาประยุกต์ได้ท่ี 
 

เบอรโ์ทรศัพท์   สํานักงาน 02-576-6000 ต่อ 8245-8246  
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 064-728-4496 

 
Facebook   คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตววทิยาประยุกต์ ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
https://www.facebook.com/cra.veterinary/ 

Email address   vet.med@cra.ac.th 
 
 



 

 

กําหนดการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
 

รอบท่ี 3 รบัสมัครคัดเลือกและบรหิารจดัการรว่มกัน(Admission) รูปแบบท่ี 3 รบัตรงรว่มกัน (Admission1) 
 (โครงการมหาวทิยาลัยมหิดล-วทิยาลัยวทิยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์)  

ปีการศึกษา 2564  
 

เน่ืองด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID-19) ใน ปัจจุ บัน น้ี 
คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตววทิยาประยุกต์ วทิยาลัยวทิยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 
ได้คํานึงถึงความเส่ียงในการสัมผัสโรคดังกล่าว จงึได้จดัให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(โครงการมหาวทิยาลัยมหิดล-วทิยาลัยวทิยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ) ปีการศึกษา 2564 ในรอบสอบ 
สัมภาษณ์ เป็นรูปแบบ  multiple mini interview (MMI) โดยเป็นการสัมภาษณ์ ผ่านวดีิโอ  (video call) โดยใช ้
แอปพลิเคชนั Google Meet (หลัก) หรอื ZOOM cloud meeting (สํารอง) ซึง่มีกําหนดการดังตารางท่ี 1                                                                                           
 
ตารางท่ี 1  กําหนดการสอบสัมภาษณ์ 
 

  วันพฤหัสบดีท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  ทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชนั 

เวลา เลขประจาํตัวผู้สมัคร รายชือ่ หมายเหตุ 

09.00-10.00 น. ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ทุกคน 
เข้ารว่มห้องสนทนา “กอง
อํานวยการกลาง” 

  วันศุกรท่ี์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  สอบสัมภาษณ์ 

09.00-12.00 น. 
 ลําดับกําหนดการสอบสัมภาษณ์จะดําเนินการแจง้ผ่านทางอีเมล 
ของผู้มีสิทธิต่์อไป 

ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ต้อง
เข้ารว่มห้องสนทนา “กอง
อํานวยการกลาง” 30 นาที 
ก่อนกําหนดสอบสัมภาษณ์   
รายบุคคล ซึ่งจะแจ้งลําดับ
กําหนดการสอบสัมภาษณ์
ผ่านทางอีเมลต่อไป 

 



 

 

ทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชนั Google Meet   
วันพฤหัสบดีท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-10.00 น. 

 
ให้ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ทุกคนทดลองใชง้านแอปพลิเคชนั Google Meet ซึง่เป็นแอปพลิเคชนัหลัก โดยเข้ารว่ม 

ห้องสนทนา “กองอํานวยการกลาง” เพ่ือเตรยีมความพรอ้มก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2564 ตามเวลาสอบสัมภาษณ์รายบุคคล โดยขอให้ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดและติดต้ังแอปพลิเคชนัดังกล่าวลง
บนอุปกรณ์ท่ีจะใชส้อบสัมภาษณ์ล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าใชจ้า่ย โดยสามารถใชง้านได้ท้ังในระบบปฏิบัติงาน iOS, Android 
และ desktop application บนคอมพิวเตอร ์(รูปภาพท่ี 1) 

 

  
 
 
      รูปภาพท่ี 1 

     หน้าต่างสําหรบัดาวน์โหลด และติดต้ังแอปพลิเคชนั 
         Google Meet บน App store, Play store 

 

 



 

 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ วันศุกรท่ี์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564   
 

ให้ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์เข้ารว่มห้องสนทนา “กองอํานวยการกลาง” 30 นาที ก่อนกําหนดสอบสัมภาษณ์ 
รายบุคคล (ตารางท่ี 1) เพ่ือเตรยีมตัวสอบสัมภาษณ์ และทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชนัอีกครัง้ และเม่ือถึงกําหนด
สอบสัมภาษณ์ กองอํานวยการจะติดต่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์รายบุคคลทางกระดานสนทนาเพ่ือให้ meeting number 
ของสถานีสอบท่ี 1 เพ่ือเร ิม่สอบสัมภาษณ์ และภายหลังจากท่ีสอบสัมภาษณ์สถานีท่ี 1 เสรจ็ส้ิน ผู้ประสานงานประจาํสถานี 
ท่ี 1 จะให้ meeting number ของสถานีสอบท่ี 2 และ 3 ต่อไป 

การสอบ สัมภาษ ณ์ มี ท้ั งหมด  3  สถานี  (รูปภ าพ ท่ี  3) โดยแ ต่ ละสถานี จะใช้ เวล า ท้ั งหมด  8  นาที 
(มีสัญญาณเตือนท่ีเวลา 7 นาที) โดยการสอบสัมภาษณ์จะเสรจ็ส้ินเม่ือผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ครบท้ัง 3 
สถานี โดยสามารถติดตามการประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ท่ี https://tcas.mahidol.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3  รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 
 
หมายเหตุ 
 

1. ขอให้ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ตรวจสอบการเชือ่มต่อสัญญาณอินเตอรเ์นต และใชสั้ญญาณอินเตอรเ์นตท่ีมีความ
เสถียร ป้องกันความขัดข้องของสัญญาณในระหว่างสอบสัมภาษณ์ 

 
2. ขอให้ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีกล้องบันทึกภาพในการสอบสัมภาษณ์ เชน่ smartphone tablet หรอื 

laptop เป็นต้น สวมหูฟัง และใชไ้มโครโฟนในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา  
3. การสอบสัมภาษณ์จะถูกบันทึกเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ 


