เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2441 5333 ต่อ 2122-3
Email: nsonestopservices@gmail.com
Facebook: หน่วยทะเบียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
จานวนที่เปิดรับ
รอบที่
1/1
1/2

จานวน (คน)
160
หากรอบ 1/1 ไม่เต็มจะเปิดรับตามจานวนที่นั่งว่าง

คุณสมบัติทางการศึกษา
1. เป็นผู้กำลังศึกษำชั้น ม.6 ทีค่ ำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 จำกโรงเรียนหลักสูตร
แกนกลำง
2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.00 (ม.4 – 5 รวม 4 ภำค)
3. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
เฉพำะวิชำเคมี ชีววิทยำ แต่ละวิชำ ≥ 2.75

คณิตศำสตร์
≥ 2.75

ภำษำต่ำงประเทศ
เฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ ≥ 2.75

4. รำยละเอียดอื่น ๆ หำกมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
4.1 มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยมหิดลกำหนด เช่น TOEIC-600, MUELT-84, TOEFL-iBT-64, IELTS-5.0
4.2 ได้รับรำงวัลที่แสดงถึงควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ควำมสำมำรถพิเศษ หรือกำรบำเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม ระดับภำคและระดับประเทศ ขณะศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
4.3 ได้ รับ รำงวั ล กำรประกวดโครงงำนวิ ท ยำศำสตร์ ระดั บ ภำคและระดั บ ประเทศ ขณะศึ ก ษำ
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครเข้ำศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค
อำกำรของโรคหรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำนและกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม/
วิชำชีพกำรพยำบำล ดังต่อไปนี้

1. มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอำรมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood Disorders) โรคประสำทรุ น แรง (Severe Neurotic
Disorders) โรคบุคลิ กภำพผิ ดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพำะ Antisocial Personality
Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบ วิชำชีพกำรพยำบำล
2. เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำม
พิกำรอย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบ วิชำชีพกำรพยำบำล
3. เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำย ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และ
กำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
4. มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำนและกำรประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
5. มีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 ตำบอดสี โดยได้รับกำรตรวจอย่ำงละเอียดแล้ว
5.2 ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40
5.3 มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์
สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะคำพูด (Speech discrimination score)
น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 70 จำกควำมผิ ด ปกติ ข องประสำทและเซลล์ ประสำทกำรได้ ยิ น
(sensorineural hearing loss)
5.4 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล ทั้งนี้คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์
อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรค หรือผู้เชี่ยวชำญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
คุณสมบัติอื่น ๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ กำรพยำบำล
ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร กำรคัดเลือกของคณะกรรมกำร
ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทุกคนต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐได้หลังจบ
กำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถทำสัญญำผูกพันกับมหำวิทยำลัย เพื่อเข้ำปฏิบัติงำนชดใช้ทุนได้
เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online และนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. รูปถ่ำยดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ สวมชุดนักเรียนสุภำพ
พื้ น หลั ง สี ข ำวหรื อ สี ฟ้ ำ ขนำด 1.5x2 นิ้ ว ถ่ ำ ยไว้ ไม่ เกิ น 6 เดื อ น และไม่ ถู ก ปรั บ แต่ ง ทำงดิ จิ ทั ล
มีขนำดของใบหน้ำประมำณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นำมสกุล .jpg หรือ .png ขนำดควำม
กว้ำง 180-500 พิกเซล และควำมสูง 200-600 พิกเซล ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนด้ำนหน้ำที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพำะด้ ำนหน้ำ) บนกระดำษขนำด A4
ผู้สมัครลงลำยมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนำถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf หรือ .jpg ขนำด
ภำพเท่ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

3.
4.
5.

6.

* ในกรณี ที่ ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตำมบัตรประชำชนไม่ตรงกับสำเนำระเบียนแสดงผล
กำรเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ำยเอกสำรหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดำษ A4 แล้วสแกนเป็น
ไฟล์นำมสกุล .jpg ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับ
บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัครบนกระดำษขนำด A4 ผู้สมัครลงลำยมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนำถูกต้อง
แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf หรือ .jpg ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
สำเนำระเบี ยนแสดงผลกำรเรีย น (ปพ.1) ชั้ น มั ธยมศึ ก ษำปี ที่ 4-5 ที่ โรงเรีย นออกให้ พ ร้อมมี ต รำ
ประทับของโรงเรียน บนกระดำษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณี มี 2 หน้ำ
ให้สแกนทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง) ขนำดภำพเท่ำกับ A4 ขนำดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
แฟ้ ม สะสมงำน ไม่ เกิน 10 หน้ ำกระดำษ A4 ไม่ รวมปก ไม่ต้องมี คำนำ ตำมแบบฟอร์มที่ กำหนด
Download ได้ที่ https://bit.ly/3mGO8TZ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
5.1 ประวัติส่วนตัว 1 หน้ำกระดำษ A4
5.2 ใบสรุปรำยกำรเกียรติบัตรหรือรำงวัลที่ได้รับ 1 หน้ำกระดำษ A4
5.3 ผลสอบภำษำอังกฤษ เช่น TOEIC, MU-ELT, TOEFL, IELTS รำยละเอียดตำมคุณสมบัติทั่วไป
ข้อ 4.1
5.4 เกียรติบัตรที่แสดงถึงควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ควำมสำมำรถพิเศษ หรือได้รับรำงวัลกำรประกวดต่ำง ๆ
รำยละเอียดตำมคุณสมบัติทั่วไป ข้อ 4.2-4.3
ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ตำมแบบฟอร์มที่คณะฯ กำหนด)
หากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิท ธิ์เ ข้า ศึก ษาไม่สาเร็จ การศึก ษาตามที่กาหนด หรือ มีคุณ สมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด มหาวิทยาลัยมหิดลจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษา
นั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุก
กรณี และหากตรวจสอบพบว่าผู้ ส มั ค รปลอม ใช้ หรือ อ้ างเอกสารปลอมในการสมั ค ร หรือ
การคั ด เลื อ ก หรื อ การรายงานตั ว ยื น ยั น การเข้ าศึ กษา จะถู กเพิ กถอนสิ ทธิ์ ในการเข้ าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

การตรวจร่างกาย/สัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดาเนินการดังนี้
1. วันเวลำสถำนที่และวิธีกำร ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/index.html
กิจกรรม
วันที่
กำรยืนยันเข้ำรับกำรสัมภำษณ์

18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ภำยในเวลำ 16.00 น.

กำรตรวจร่ำงกำย
ชำระค่ำธรรมเนียม
กำรสัมภำษณ์ 250 บำท
ส่งเอกสำรประกอบกำรสัมภำษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ต้องตอบแบบยืนยันเข้ำรับกำรสัมภำษณ์
ผ่ำนทำง Google Form
สถำนพยำบำลของรัฐ ตำมแบบฟอร์มที่คณะฯ กำหนด

18 - 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ชำระด้วยกำรโอนเข้ำบัญชีธนำคำร
ภำยในเวลำ 10.00 น.

19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ภำยในเวลำ 11.00 น.
ทดสอบกำรสัมภำษณ์ผ่ำนระบบออนไลน์ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
สอบสัมภำษณ์ผ่ำนระบบออนไลน์

วิธีกำร

Upload ผ่ำน Google Drive
(ระบบปิดรับอัตโนมัติ ต้อง Upload ให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด)

ทดสอบระบบสัมภำษณ์เสมือนจริง ผ่ำนโปรแกรม Microsoft
Teams
สัมภำษณ์ Online ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams

20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

2. รำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์และกำรให้คะแนน ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องได้คะแนนสอบสัมภำษณ์
ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน และมีผลเป็น “ผ่ำน” กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
รำยละเอียดกำรให้คะแนน

คะแนน (100 คะแนนเต็ม)

คุณลักษณะพิเศษ
คุณลักษณะทั่วไป
รวม

50
50
100

เกณฑ์องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คิดเป็น 100% ดังนี้
รำยละเอียด
ผลสอบสัมภำษณ์
รวม

ค่ำน้ำหนัก (%)
100
100

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย และผ่ำนกำรสัมภำษณ์
การให้ทุน: มีทุนสนับสนุนกำรศึกษำตำมควำมจำเป็น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต สำมำรถประกอบอำชีพต่ำง ๆ ได้ ดังนี้
1. พยำบำลวิชำชีพซึ่งปฏิบัติงำนในสถำนบริกำรสุขภำพ โรงเรียน สถำนประกอบกำร ทั้งภำครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ
2. นักวิชำกำรด้ำนสุขภำพ
3. นักวิจัยด้ำนสุขภำพ
4. ผู้ประกอบกิจกำรด้ำนสุขภำพ
5. พนักงำนบริษัทเอกชน ด้ำนสุขภำพ เช่น Flight Manager บริษัทประกันชีวิต บริษัทยำ
เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษำระดับปริญญำตรี ต้องสอบผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษก่อนกำร
สำเร็จกำรศึกษำตำมเงื่อนไขและหลั กเกณฑ์ ที่ มหำวิทยำลัยกำหนด ซึ่ งถือเป็ นหนึ่งในกำรพิ จำรณำอนุมั ติ
ปริญญำ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับอนุ ปริญญำและปริญญำตรี
พ.ศ. 2552 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง มำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2563 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ผ่านการคัดเลือก (ทั้งตัวจริง และสารอง) ต้องยืนยันสิทธิ์จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. ยื น ยั น สิ ท ธิ์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ด ลในระบบ MU-TCAS ที่ เว็ บ ไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th
ภายในระยะเวลาที่กาหนด (หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่ส่ง
รายชื่อไป Clearing house ในระบบ TCAS) และ
2. ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษารอบที่ 1 ในระบบ TCAS ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.mytcas.com โดยเลื อกจาก
สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา
(หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลัง)

ติดรูปถ่ำย
ผู้สมัคร
ขนำด 1”

ใบรับรองผลการศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................... ตำแหน่งบริหำร....................................................................
โรงเรียน/สถำบัน.....................................................................................................ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ................................................................
จังหวัด ..................................................................................................โทรศัพท์.................................................................................................
ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................................................................ ผู้สมัครในหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ระบบ TCAS ประจำปีกำรศึกษำ 2565 รอบที่ 1 Portfolio กำลังศึกษำ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6 ของโรงเรี ย น............................................................................................. .......... เป็ น ผู้ ที่ มี ค วำมประพฤติ ดี
มีสัมมำคำรวะ ไม่เคยประพฤติตนไปในทำงเสื่อมเสีย มีควำมขยั นหมั่นเพียร เอำใจใส่ในกำรศึกษำเล่ำเรียน และเป็นผู้มีคุณ สมบัติตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภำคกำรศึกษำ =………………………………
2. มีคะแนนเฉลี่ยของวิชำเคมี ชีววิทยำ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ในแต่ละวิชำไม่ต่ำกว่ำ 2.75 (GPA 4 ภำคกำรศึกษำ) ดังนี้
เคมี
= ………………………………………
คณิตศำสตร์
= ………………………………………
ชีววิทยำ = ………………………………………
ภำษำอังกฤษ
= ………………………………………
ทั้งนี้ ทำงโรงเรียน/สถำบัน ได้ตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนนเฉลี่ยของรำยวิชำเรียบร้อยแล้ว

‘

ลงชื่อ ...........................................................................................
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน/สถำบันหรือผู้แทน
(โปรดประทับตรำโรงเรียน)

SCAN QR-CODE DOWNLOAD
TEMPLATE PORTFOLIO

