คุณสมบัติเฉพาะ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูส้ มัครสอบคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจาปี การศึกษา 2561 และมีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ เพิม่ เติมจาก
คุณสมบัติทวั่ ไป ดังนี้
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ ไม่มีภาวะตาบอดสี ข้ นั รุ นแรงอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษา โดยผ่านการตรวจ
FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่ งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรื อเท่ ากับ 10 เส้น ที่ ถือว่าเป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรงตาม
แนวทางการตรวจตาบอดสี ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ไม่ เป็ นตาบอดสี ไม่ เป็ นโรคที่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการเรี ยน ส่ วนสู งไม่ ต่ ากว่า
150 เซนติเมตร
วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรื อเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผูส้ มัครที่ ผ่านการคัดเลื อก วิทยาลัยศาสนศึ กษาจะดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ ผ่านการทดสอบดังกล่าวจึ งมีสิทธิ์
เข้าศึกษา สามารถติดต่อสอบถามกาหนดวันสอบที่แน่นอนได้ที่วทิ ยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล โทรศัพท์ 0-2800-2630-39
ต่อ 209 โทรสาร 0-2800-2659
คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) สาขาคณิ ตศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาพฤกษศาสตร์ และสาขาฟิ สิ กส์ โดยมีคุณสมบัติ คือ
1.1 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าแผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบตั ิงานทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
1.3 ผูส้ มัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคะแนนองค์ประกอบการสมัครจะมีสิทธิ์ ได้รับการสัมภาษณ์ โดยสอบสัมภาษณ์ที่
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0-2201-5050-4
2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาชี วนวัตกรรม สาขาทรัพยากรชี วภาพและชี ววิทยาสภาวะ
แวดล้อม สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน และสาขาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ โดยมีคุณสมบัติ คือ
2.1 สาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 6 หรื อเที ยบเท่าแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อระบบต่างประเทศ อาทิเช่น ระบบอังกฤษ ระบบอเมริ กา/แคนาดา ระบบนิวซีแลนด์ เป็ นต้น หรื อแผนการ
ศึ กษาพิเศษของระบบการศึ กษาต่างประเทศ อาทิ เช่ น IGCSE/ GCSE, GED เป็ นต้น ที่ ได้รับการรับรองวุฒิการศึ กษาเท่ากับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบตั ิงานทางวิทยาศาสตร์
2.3 ผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือกตามคะแนนองค์ประกอบการสมัครจะมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งสอบสัมภาษณ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการทีแ่ ต่ งตั้งโดยหลักสู ตรฯ โดยมีผล “ผ่าน” ทั้งนี้ จะสอบสัมภาษณ์ ทคี่ ณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
สามารถติตต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริ หารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 02 4419820 ต่อ 1199

คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะกายภาพบาบัด สาขาวิชากายภาพบาบัด (ความสู ง ไม่ น้อยกว่ า 150 เซนติเมตร) และสาขาวิชากิ จกรรมบาบัด
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผูส้ มัครต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1.หลักสู ตรการศึกษาในโรงเรี ยนที่ใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่ วยกิ ต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติ ม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หลักสู ตรการศึ กษานอกโรงเรี ยน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เที ยบเท่าตามเกณฑ์หลักสู ตรการศึกษาในโรงเรี ยน สาหรับ
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบตั ิการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรี ยน

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผูส้ มัครต้องไม่มีแขนขาผิดรู ป ไม่มีน้ าหนักตัวมากเกินไป หรื อมีโรคประจาตัวเกี่ยวกับโรค
ทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2) สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง ไม่มีภาวะตาบอด
สี หรื อภาวะตาพร่ องสี ระดับรุ นแรงโดยมีผลการตรวจ fran fworth D 15 Hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรื อ เท่ากับ 10 เส้น ไม่มี
โรคแขนขาอ่ อ นแรง ไม่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึ กษา
แพทยศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดงั กล่าวข้างต้นและมีความสนใจหรื อมีถนัดทางด้านศิลปกรรมในระดับดีพอสมควร และไม่มีอาการ
ตาบอดสี เพราะเป็ นวิชาชีพที่ตอ้ งใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงาน มีสัญชาติไทย ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคที่สังคมรังเกียจ หรื อ
โรคสาคัญที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่มีความผิดปกติต่างๆ ทางร่ างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หู หนวก มีความพิการของ มือ
แขนหรื อขา เป็ นต้น ที่คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ไม่รับผูส้ มัครที่ ศึกษาหลักสู ตรการศึ กษานอกโรงเรี ยน ต้องมี คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น (เฉพาะ
คุณสมบัติขอ้ 1) เป็ นผูม้ ีน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่มากกว่า 70 กิโลกรัม ส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป ทั้งนี้หาก
ไม่ อยู่ ในเกณฑ์ ให้ ขึ้ นอยู่ กั บดุ ลยพิ นิ จของคณะกรรมการสอบสั มภาษณ์ และผู ้ ส มั ค รที่ ผ่ านการคั ด เลื อกฯ แล้ ว
ต้อ งตรวจร่ างกายและสอบสั ม ภาษณ์ ซึ่ งคณะฯ เป็ นผู ้ด าเนิ น การจั ด สอบเองภายหลัง การประกาศผล การคัด เลื อ กฯ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2201-2130
2) สาขาความผิ ด ปกติ ข องการสื่ อ ความหมาย ต้อ งเป็ นผู ้ที่ มี ก ารได้ยิ น ปกติ ไม่ เ ป็ นตาบอดสี ข้ ัน รุ น แรง “ผลการตรวจ
FARNSWORTH D15 HUE TEST มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรื อเท่ากับ 10 เส้น ถือว่าตาบอดสี รุนแรง” และผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกแล้ว
ต้องตรวจร่ างกาย สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความถนัดทางวิชาชี พ ตามที่ คณะฯ เป็ นผูด้ าเนิ นการ สอบถามรายละเอี ยดได้ที่
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สื่ อความหมายและความผิดปกติของการสื่ อความหมาย โทรศัพท์ 0-2201-2425
คณะเภสั ชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ไม่จากัดสิ ทธิ ผสู ้ อบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่ องสี ในการเข้าเรี ยน หลักสู ตรเภสัชศาสตร์
บัณฑิต และสถาบันการศึกษาอาจกาหนดให้มีการตรวจตาพร่ องสี ตามวิธีการทดสอบที่สถาบันนั้นๆกาหนด เพื่อให้คาปรึ กษาในการ
เรี ยน และ การประกอบวิชาชีพ
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดงั กล่าวข้างต้นและไม่มีอาการตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง จึงขอแนะนา
ให้หาโอกาสตรวจตาบอดสี ก่อนสมัคร
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ) ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เท่านั้น เป็ นผูม้ ีพ้นื ฐานภาษาอังกฤษดี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม (ศศ.บ.) ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรี ยน (วิทย์-คณิ ต หรื อ ศิลป์ -คานวณ หรื อศิลป์ -ภาษา หรื อศิลป์ -ทัว่ ไป) ตั้งแต่ปีการศึกษา
2558 ถึง 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดังนี้
1. ไม่เป็ นตาบอดสี ข้นั รุ นแรง 2. ผูส้ มัครจะต้องมีหนังสื อรับรองหรื อผลคะแนนความรู ้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู ้
ภาษาอังกฤษขั้นต่าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้
- TOEFL : Paper Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรื อ Internet Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป
หรื อ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรื อ
- IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป หรื อ
- MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรื อ
- SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป หรื อ
- Old SAT I โดยต้องมีคะแนนอย่างน้อย 1,650 หรื อเทียบเท่า

