
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 
ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 168,000.00 บาท  

(เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 21,000.00 บาท ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 
จำนวนที่เปิดรับ 10 คน 
   
คุณสมบัติทางการศึกษา  

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จากการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลาง หรือ 

2. กำลังศึกษา Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ Year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) โดยให้
ผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างประเทศเข้าเรียน
หลักสูตรไทย 

3. หลักสูตรไม่กำหนดแผนการศึกษา แต่ต้องมีการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
▪ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต  
▪ รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต  
▪ รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต 

4. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.00  
▪ ผู้สำเร็จการศึกษาใช้ 6 ภาคการศึกษา 
▪ ผู้กำลังศึกษาใช้ 5 ภาคการศึกษา 

5. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ 
 ≥ 3.00 ≥ 3.00 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับ
ใบรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่/รางวัล จากหน่วยงานระดับโรงเรียนขึ้นไป และข้อ 2. 
หรือข้อ 3. 

2. เป็นผู ้มีความสามารถพิเศษ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวดในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ระดับโรงเรียนขึ้นไป 
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3. มีโครงงานวิชาการหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ที ่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในงานกำหนดอาหาร (Upload เอกสารสรุปผลงานในระบบออนไลน์ และนำเสนอผลงานวัน
สอบสัมภาษณ์) 

4. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพการกำหนดอาหาร ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร ได้แก่ โรค
จิตชนิดต่าง ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย โรคเรื้อน วัณโรค      
พิษสุราเรื ้อรัง และโรคเท้าช้าง ในระยะติดต่อหรือปรากฏอาการชัดเจน โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์       
มายืนยัน ทั้งนี้รวมถึงโรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกของหลักสูตร ฯ 
ให้ความเห็นว่า อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการกำหนดอาหาร 

 
เอกสารที่ต้อง upload ในระบบรับสมัคร online และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พ้ืนหลัง
สีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่รูป  

▪ ไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .png ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล 
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ที่มีการ
ลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุล รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัคร 

▪ ไฟล์นามสกุล .pdf ขนาด A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 
▪ กรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัครตามบัตรประชาชน ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 

(ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .pdf ขนาด A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน 

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษ A4 ที่มีการลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง 
▪ ไฟล์นามสกุล .pdf ขนาด A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของ
โรงเรียน บนกระดาษ A4 และมีการลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัคร 

▪ ไฟล์นามสกุล .pdf ขนาด A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 
5. ใบประกาศเกียรติคุณ/วุฒิบัตร/โล่/เอกสารรับรองจากหน่วยงานระดับโรงเรียนขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเก่ียวข้องตามท่ีคุณสมบัติเฉพาะกำหนด 
6. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่สะสมผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่าง ๆ และการประพฤติตนเป็น

ประโยชน์แก่สังคม งานการแข่งขัน และกิจกรรมเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ช่วง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
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7. สรุปเนื้อหาโครงงานวิชาการหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในงานกำหนดอาหาร ไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 

 
 หากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด หรือ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่หลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยมหิดลจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี และหากตรวจพบว่าผู้สมัคร ปลอม 
ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา 
ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  
การสัมภาษณ์ 

1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท 
2. หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ 

2.1 บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร  
2.2 ทัศนคติทั่วไปและต่อวิชาชีพ  
2.3 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

*รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ และช่องทางติดต่อสื่อสาร จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบตรวจร่างกายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ และปราศจากโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรค พิษสุราเรื้อรัง และโรค
เท้าช้าง ในระยะติดต่อหรือปรากฏอาการชัดเจน) โดยตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาล/เอกชน ไม่เกิน      
6 เดือน นับจากวันที่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร สามารถ
ประกอบอาชีพที่น่าสนใจได้หลากหลาย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 

1. นักกำหนดอาหารวิชาชีพ (เม่ือสอบผ่านการขึ้นทะเบียนนักกำหนดอาหารวิชาชีพ) 
2. นักโภชนาการ 
3. นักวิชาการโภชนาการ เช่น นักวิชาการศึกษาด้านโภชนาการ นักวางแผนงานด้านโภชนาการ นักวิจัยด้าน

อาหารและโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
4. อาชีพอิสระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ เป็นต้น 
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เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จ

การศึกษาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญา ตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หรือที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ผู้ผ่านการคัดเลือก (ทั้งตัวจริงและสำรอง) ต้องยืนยันสิทธิ์จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ MU-TCAS ที่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด (หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่ส่งรายชื่อไป 
Clearing house ในระบบ TCAS) และ 

2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com โดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่าน
การคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา 

**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลัง 
 

http://www.mytcas.com/

