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 รอบ 2   

 

เกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566  

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

รอบที ่2 : โควตา (Quota) 

ID line บกศ 

 
หลกัสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

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

จํานวนแผนการรับรอบที ่2 30 คน 

 

คุณสมบัติทัว่ไป 

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

หลกัสูตรแกนกลาง  หรือ 

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

High School ) โดยให้ผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตร

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. เกณฑ์ข้ันตํ่าของคะแนนสอบรายวชิา A-level ดังต่อไปนี ้(ให้นําใบแสดงผลคะแนนมาในวนัสอบสัมภาษณ์) 

 

 

 

 

วทิยาศาสตร์  คณิต ภาษาต่างประเทศ 

≥ 3.00 ≥ 3.00 เฉพาะวชิาภาษาองักฤษ ≥ 3.00 

เคม ี ชีววทิยา คณติ 1 องักฤษ 

≤ 10 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 25 
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7. คุณสมบัติเฉพาะ  

              “ โครงการ นร.ทีม่ีภูมิลาํเนาเกดิและ/หรือเรียนในโรงเรียนในเขตจังหวดัทีก่าํหนด 17 จังหวดั ” 

           รับนกัเรียนท่ีมีภูมิลาํเนาเกิด และหรือศึกษาอยูใ่นเขตจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัมหิดล ไดแ้ก่ 

           กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค ์อุทยัธานี ชยันาท พิจิตร กาํแพงเพชร  เพชรบูรณ์  

          นครราชสีมา กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม สมุทรปราการ  สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

 

เอกสารทีต้่อง Upload ในระบบสมัคร Online และนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

1. รูปถ่ายดิจิทลัของผูส้มคัร เป็นรูปเด่ียว หนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแวน่ตาดาํ สวมชุดนกัเรียนสุภาพพื้นหลงั

สีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทลั มีขนาดของใบหนา้

ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นท่ีรูป เป็นไฟลน์ามสกุล .jpg ขนาดความกวา้ง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-

600 พิกเซล ขนาดของไฟลไ์ม่เกิน 240 KB   

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนดา้นหนา้ท่ีมีรูปของบตัร (ใชเ้ฉพาะดา้นหนา้) บนกระดาษขนาด A4 ผูส้มคัร

ลงลายมือช่ือ-ช่ือสกุลรับรองสําเนาถูกตอ้ง แลว้สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากบั A4 ขนาด

ของไฟลไ์ม่เกิน 2 MB  

* ในกรณีท่ีช่ือ หรือช่ือสกุลของผูส้มคัร ตามบตัรประชาชนไม่ตรงกบัสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

ให้ถ่ายเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุลบนกระดาษ A4 แลว้สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf  

ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกบับตัรประจาํตวั

ประชาชน 

3. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร (หนา้รายการเก่ียวกบับา้นและหนา้รายการบุคคลในบา้นท่ีมีช่ือของผูส้มคัร) 

บนกระดาษขนาด A4 ผูส้มคัรลงลายมือช่ือ-ช่ือสกุลรับรองสําเนาถูกตอ้ง แลว้สแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf 

ขนาดภาพเท่ากบั A4 ขนาดของไฟลไ์ม่เกิน 2 MB  

4. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้น ม.4-6 (5 ภาคเรียน) ท่ีโรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทบัของ

โรงเรียน บนกระดาษ A4 แลว้สแกนเป็นไฟลน์ามสกุล .pdf (กรณีมี 2 หนา้ ใหส้แกนทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั) 

ขนาดภาพเท่ากบั A4 ขนาดของไฟลไ์ม่เกิน 2 MB 

** กรณีไดร้ะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้น ม.4-6 (6 ภาคเรียน) เรียบร้อยแลว้ มหาวทิยาลยัมหิดลอนุโลม

ให้ผูส้มคัรยื่นสมคัรโดยใช้ใบ ปพ.1 ชั้น ม.4-6 (6 ภาคเรียน) ได้ และให้แนบแบบฟอร์มใบรับรอง

คะแนนการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดล ระบบ TCAS รอบท่ี 2 โควตา (Quota)  

ปีการศึกษา 2566 (ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) 

5. สาํเนาใบแสดงคะแนนสอบรายวชิาท่ีกาํหนด ผูส้มคัรลงลายมือช่ือ-ช่ือสกุลรับรองสําเนาถูกตอ้ง แลว้สแกน

เป็นไฟลน์ามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากบั A4 ขนาดของไฟลไ์ม่เกิน 2 MB 
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การสัมภาษณ์ 

1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท  

2. เกณฑค์ะแนนการสมัภาษณ์ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารสัมภาษณ์ในดา้นต่อไปน้ี 

2.1 บุคลิกภาพ ทกัษะการส่ือสาร                

2.2 ทศันคติทัว่ไปและต่อวชิาชีพ                  

2.3 ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.4 การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้/ไหวพริบ                                                   

2.5 จิตอาสา/ จิตสาธารณะ                                                         

3. รายละเอียดวนัเวลาสถานท่ีและช่องทางติดต่อส่ือสาร (แจง้ในประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์) 

 

เอกสารทีต้่องนํามาในวนัสัมภาษณ์ 

1. ดาวโหลดแบบฟอร์มใบตรวจร่างกายของคณะ (ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ เอก็ซเรยป์อด ตรวจปัสสาวะ)  

โดยตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาล/เอกชน  ไม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัท่ีในประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

2. ดาวน์โหลดใบรับรองผูส้มคัรคะแนนเฉล่ียสาระการเรียนรู้ และใบแสดงคะแนน  

3. ใบแสดงผลคะแนน รายวชิา A-level ตามท่ีกาํหนด 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา  

 บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์)  สามารถประกอบอาชีพท่ีน่าสนใจได้

หลากหลาย ตามสาขาวชิาเอก    ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ดงัน้ี  

 

 

สาขาวชิาเอกอนามัยชุมชน 1) นกัวชิาการสาธารณสุข นกัวชิาการควบคุมโรค นกัวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 

2) นกัวิชาการ นกัวิจยั ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 

และองคก์รอิสระอ่ืน ๆ 

3) อาชีพอิสระดา้นอนามยัชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การประเมินผลกระทบดา้น

สุขภาพ 

4) นกัพฒันาสุขภาพขององคก์รพฒันาเอกชน 

5)  จบแลว้สอบใบประกอบวชิาชีพสาธารณสุขชุมชนได ้

สาขาวชิาเอก 

วิทยาศาสตร์การอาหาร เ พ่ื อ

สุขภาพ 

1) เจา้หนา้ท่ีในสายงานการผลิต การควบคุมและการประกนัคุณภาพ  การวเิคราะห์

คุณภาพอาหาร การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร และการสุขาภิบาลอาหารใน

หน่วยงานหรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิต  การบริการอาหาร 

2) นกัวชิาการและนกัวจิยัดา้นอาหารและโภชนาการ 
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3) อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร เช่น เป็นผูจ้ดัซ้ือวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์อาหาร  

ผูป้ระกอบการดา้นการผลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์าหาร 

4)  จบแลว้สอบใบประกอบวชิาชีพสาธารณสุขชุมชนได ้

 

เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษก่อนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ตอ้งสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาองักฤษก่อนการสําเร็จ

การศึกษาตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในการพิจารณาอนุมติัปริญญา ตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ 

วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2563 และฉบบัท่ี 2 ประกาศ ณ วนัท่ี 

25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   


