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คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

1. จํานวนที่รับเขาศึกษา 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 

 220 ไมเปดรับ 

2. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบถวน ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio (รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2)” 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 ดานการศึกษา 

  (1) วุฒกิารศึกษา 

 สําเร็จการศกึษา ชั้นม.6  กําลังศึกษา ชั้นม.6 

 Grade 12  Year 13 

 ปวช.  ปวส. 

 กศน.  GED 

 ปริญญาตร ี  เปรียญธรรม 5 ประโยค 

(2) แผนการศึกษา รับทุกแผนการศึกษา โดยผูสมัครจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามกลุมสาระ

การเรียนรู (GPA) ที่หลักสูตรกําหนดผานเกณฑข้ันตํ่าทุกวิชา 

(3) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตลอดหลักสูตร (GPAX) 

GPAX 4 ภาคการศึกษา  3.00 

(4) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 

ตองมีคะแนนทุกกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดผานเกณฑข้ันตํ่า ดังนี้ 

เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

≥2.75 ≥2.75 ≥2.75 ≥2.75 
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2.2.2 ดานสุขภาพ 

ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/

วิชาชีพการพยาบาล ดังตอไปนี้ 

(1) มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื ่น เชน โรคจิต (Psychotic 

Disorders) โรคอารมณผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) 

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ 

Borderline Personality Disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบ วิชาชีพการพยาบาล 

(2) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความ

พิการอยางถาวรอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ วิชาชีพการพยาบาล 

(3) เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย ตอตนเอง ตอผูปวยและการ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

(4) มีความพิการทางรางกายอันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล   

(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

  5.1  ตาบอดสี โดยไดรับการตรวจอยางละเอียดแลว 

 5.2  ระดับการมองเห็นในตาขางดี แยกวา 6/12 หรือ 20/40  

 5.3  มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮริตซ  

  สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech discrimination score) 

  นอยกวารอยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล ประสาทการไดยิน (sensorineural  

  hearing loss) 

  5.4  โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิไดระบุไวที่คณะกรรมการแพทยผูตรวจรางกายเห็นวาเปนอุปสรรคตอ 

  การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตรอาจ 

  แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได 

คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ การพยาบาล ที่

มิไดระบุไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแตละหลักสูตร การคัดเลือกของคณะกรรมการใหถือ

เปนที่สิ้นสุด 
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2.2.3 ดานคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ 

(1) ผูเขาศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดหลังจบการศึกษาแลว 

โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย เพ่ือเขาปฏิบัติงานชดใชทุนได 

(2) หากมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด เชน TOEIC-600/ MU-

ELT-84/TOEFL-IBT-64/IELTS-5.0  

- ไดรับรางวัลที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ การบําเพ็ญประโยชนตอ

สวนรวม ระดับภาคและระดับประเทศ ขณะศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

- ไดร ับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาคและระดับประเทศ ขณะศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

3. รายการเอกสารที่ตองอัปโหลดในระบบ MU-TCAS  

(1) รูปถายดิจิทัลของผูสมัคร เปนรูปเดี่ยว ขนาด 1.5x2 นิ้ว หนาตรงเต็มหนา เห็นใบหนาชัดเจน มีขนาดของ

ใบหนาประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่รูป สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตา พื้นหลัง 

สีขาวหรือสีฟาหรือสีนํ้าเงิน เปนรูปที่ไมถูกปรับแตงทางดิจิทลั และถายไวไมเกิน 6 เดือน จัดทําเปนไฟลรูป 

นามสกุล .jpg ขนาดความกวาง ระหวาง 180-500 พิกเซล และสูงระหวาง 200-600 พิกเซล ขนาดไฟล 

ไมเกิน 240 KB 

(2) บัตรประจําตัวประชาชน เฉพาะดานหนาที่มีรูปของผูสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4  

เขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผูสมคัร ลงในกระดาษหรือดิจิทัล

ไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 

อนึ่ง ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผูสมัคร ตามบัตรประชาชนไมตรงกับสําเนาระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.1) ใหถายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลลงบนกระดาษ A4 สแกนเปนไฟล

นามสกุล .pdf แลวแนบรวมมาในไฟลเดียวกันกับบัตรประจําตัวประชาชน 

(3) สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร เฉพาะหนาแรกและหนาที่มีชื่อของผูสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบน

กระดาษขนาด A4 หนาเดียวกัน ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อ

สกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล 

ไมเกิน 2 MB 

(4) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 (4 ภาคการศึกษา) ที่โรงเรียนออกใหโดยตองมี

ตราประทับของโรงเรียน ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4 ผูสมัครเขียนขอความ “รับรอง
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สําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือ

แปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB (กรณีมี 2 หนาใหสแกน ทั้งดานหนาและดานหลัง 

รวมไวในไฟลเดียวกัน และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทั้งสองหนา)  

หมายเหตุ – กรณี ปพ.1 แสดงจํานวนภาคการศึกษาไมตรงตามที่เกณฑกําหนด หรือ ไมไดแสดงคะแนน

เฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) เฉพาะรายวิชาที่กําหนด ใหโรงเรียนรับรองเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตร (GPAX) โดยใชแบบฟอรมใบรับรองผลการศึกษาฯ ของคณะพยาบาลศาสตรที่แนบอยู ทาย

เกณฑการรับสมัคร และอัปโหลดเพ่ิมเติมมาในรายการที่ (5)  

(5) ใบรับรองผลการศึกษาผู สมัครเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS ปการศึกษา 2566 (ดู แบบฟอรมใบรับรองไดที่ทายเกณฑการรับสมคัร) 

(6) แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เปนสวนที่ใชในการพิจารณาเรียกผูสมัครมาสัมภาษณ จํานวนไมเกิน 

10 หนา ตาม template ที่คณะกําหนด รายละเอียดประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ประวัติสวนตัว ความยาว 1 หนากระดาษ 

สวนที่ 2 หนาสรุปรายการเกียรติบัตรหรือรางวัลที่ไดรับ ความยาว 1 หนากระดาษ 

สวนที่ 3 ผลสอบภาษาอังกฤษ ตามขอ 1.2.1 เชน TOEIC/ MU-ELT/ TOEFL/ IELTS (ถามี) 

สวนที่ 4 เกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ หรือไดรับรางวัลการ

ประกวดตาง ๆ ตามขอ 1.2.2-1.2.3 (เกียรติบัตรควรใสไมเกิน  2 ฉบับ/หนา เพื่อความ

ชัดเจนในการตรวจสอบ) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 02-441-5333 ตอ 2122 - 2123 

เว็บไซต www.ns.mahidol.ac.th 

Facebook Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

และ หนวยทะเบียน คณะพยาบาลศาสตร ม.มหิดล 

 


