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เกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2566 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

รอบที ่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ID line บกศ 

 
หลกัสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลกัสูตร 168,000 บาท (เหมาจ่ายเทอมละ 21,000 บาท   ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 

จํานวนแผนการรับรอบที ่1 20      คน 

 

คุณสมบัติทัว่ไป 

1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษา  หรือ กาํลงัศึกษา ชั้น ม.6 จากโรงเรียน/สถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนตาม 

หลกัสูตรแกนกลาง  หรือ 

2. เป็นผูส้ําเร็จการศึกษา หรือ กาํลงัศึกษา Grade 12 ระบบอเมริกนั หรือ Year 13 ระบบองักฤษ (International 

High School) โดยให้ผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ต่างประเทศเขา้เรียนหลกัสูตรไทย  

3. หลกัสูตรไม่กาํหนดแผนการศึกษา  แต่ตอ้งมีการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 12  หน่วยกิต  

รายวชิาคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากวา่ 10 หน่วยกิต  รายวชิาภาษาองักฤษ ไม่ตํ่ากวา่  6 หน่วยกิต  

4. เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร (GPAX) : ≥ 3.00 (ผูส้าํเร็จการศึกษาใช ้6 ภาค ผูก้าํลงัศึกษาใช ้5 ภาค) 

5.  เกณฑค์ะแนนขั้นตํ่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. คุณสมบัติเฉพาะ  

6.1 มีจิตอาสา/ จิตสาธารณะ เป็นนกัเรียนท่ีมีผลงานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็น

ประโยชน์แก่สังคม โดยไดใ้บรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ วฒิุบตัร หรือโล่ /รางวลัจากโรงเรียน 

สถาบนัและหน่วยงานต่างๆ หรือ 

6.2 เป็นผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นกิจกรรมวชิาการโดยไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั/ประกวดในกิจกรรม

ทางวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีหรือสาธารณสุขศาสตร์ในระดบัโรงเรียนข้ึน

ไป 

 

วทิยาศาสตร์  คณิต ภาษาต่างประเทศ 

≥ 3.00 ≥ 3.00 เฉพาะวชิาภาษาองักฤษ ≥ 3.00 
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เอกสารทีต้่อง Upload ในระบบรับสมัคร Online และนํามาในวนัสอบสัมภาษณ์ 

1. ใบประกาศเกียรติคุณ/วฒิุบตัร/โล่ /เอกสารรับรองจากหน่วยงานระดบัโรงเรียนข้ึนไป ท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และเก่ียวขอ้งกบัขอ้ 6.1 และ 6.2  

2. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ท่ีสะสมผลงานดา้นจิตอาสา/จิตสาธารณะ งานการแข่งขนั และ

กิจกรรมเชิงวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและสาธารณสุขศาสตร์ ในช่วง

มธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 10 หนา้กระดาษ A4 

3. รูปถ่ายดิจิทลัของผูส้มคัร เป็นรูปเด่ียว หนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแวน่ตาดาํ สวมชุดนกัเรียนสุภาพ 

พื้นหลงัสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทลั มี

ขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นท่ีรูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกวา้ง 180-

500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟลไ์ม่เกิน 240 KB 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนดา้นหนา้ท่ีมีรูปของบตัร (ใชเ้ฉพาะดา้นหนา้) บนกระดาษขนาด A4 

ผูส้มคัรลงลายมือช่ือ - ช่ือสกุลรับรองสําเนาถูกตอ้ง แลว้สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพ

เท่ากบั A4 ขนาดของไฟลไ์ม่เกิน 2 MB 

* ในกรณีท่ีช่ือ หรือช่ือสกุลของผูส้มคัร ตามบตัรประชาชนไม่ตรงกบัสําเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุลบนกระดาษ A4 แลว้สแกน

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากบั A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์

เดียวกนักบับตัรประจาํตวัประชาชน 

5. สําเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัรบนกระดาษขนาด A4 ผูส้มคัรลงลายมือช่ือ - ช่ือสกุลรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง แลว้สแกนเป็นไฟลน์ามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากบั A4 ขนาดของไฟลไ์ม่เกิน 2 MB 

6. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีโรงเรียนออกให้พร้อมมีตรา

ประทบัของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แลว้สแกนเป็นไฟลน์ามสกุล .pdf หรือ (กรณีมี 2 หนา้      ให้

สแกน ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ขนาดภาพเท่ากบั A4 ขนาดของไฟลไ์ม่เกิน 2 MB 

 

การสัมภาษณ์ 

1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท  

2. เกณฑค์ะแนนการสมัภาษณ์  ตอ้งผา่นเกณฑก์ารสัมภาษณ์ในดา้นต่อไปน้ี 

2.1 บุคลิกภาพ ทกัษะการส่ือสาร        

2.2 ทศันคติทัว่ไปและต่อวชิาชีพ       

2.3 การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้/ไหวพริบ    

2.4 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และส่ือ     

3. รายละเอียดวนัเวลาสถานท่ีและช่องทางติดต่อส่ือสาร (แจง้ในประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์) 
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เอกสารทีต้่องนํามาในวนัสัมภาษณ์ 

1. ดาวโหลดแบบฟอร์มใบตรวจร่างกายของคณะ (ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ เอกซเรยป์อด ตรวจปัสสาวะ)  

โดยตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาล/เอกชน  ไม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัท่ีในประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

 บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์)  สามารถประกอบอาชีพท่ี

น่าสนใจไดห้ลากหลาย ตามสาขาวชิาเอก ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ดงัน้ี  

สาขาวชิาเอกอนามัยชุมชน 1) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ 

2) นักวิชาการ นักวิจยั ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่าง

ประเทศ และองคก์รอิสระอ่ืน ๆ 

3) อาชีพอิสระด้านอนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การประเมินผล

กระทบดา้นสุขภาพ 

4) นกัพฒันาสุขภาพขององคก์รพฒันาเอกชน 

5)  จบแลว้สอบใบประกอบวชิาชีพสาธารณสุขชุมชนได ้

สาขาวชิาเอก 

วทิยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 

1) เจา้หน้าท่ีในสายงานการผลิต การควบคุมและการประกนัคุณภาพ  การ

วิเคราะห์คุณภาพอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการ

สุขาภิบาลอาหารในหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิต  การบริการ

อาหาร 

2) นกัวชิาการและนกัวจิยัดา้นอาหารและโภชนาการ 

3) อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร เช่น เป็นผูจ้ดัซ้ือวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์

อาหาร  ผูป้ระกอบการดา้นการผลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์าหาร 

4) จบแลว้สอบใบประกอบวชิาชีพสาธารณสุขชุมชนได ้

 

เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษก่อนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ตอ้งสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาองักฤษก่อนการ

สําเร็จการศึกษาตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในการพิจารณาอนุมติัปริญญา 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 5) 

พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้

ภาษาองักฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๔ 

กนัยายน พ.ศ. 2563 และฉบบัท่ี 2 ประกาศ ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    


