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วิทยาเขตกาญจนบุรี  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

และการจัดการภัยพิบัติ   

 

1. จํานวนที่รับเขาศึกษา 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 

 50 (จะเปดรับเพ่ิมเติม กรณรีับรอบ 1/1 ไดไมครบ) 

2. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 ผูสมัครตองมีคณุสมบัติครบถวน 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 

กรณีกําลังศกึษา ตองเปนผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2565 

(2) แผนการศึกษา รับทุกแผนการศึกษา ที่ไดเรยีนรายวิชา 4 วิชาสามัญ เคมี ฟสิกส 

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 

(3) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตลอดหลักสูตร (GPAX) 

1) กรณีเปนผูสําเร็จการศกึษา ตองมี GPAX 6 ภาคการศกึษา  2.50 

2) กรณีเปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

ตองม ีGPAX 4 ภาคการศกึษา  2.50 
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(4) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 

ตองมีคะแนนทุกกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดผานเกณฑข้ันตํ่า ดังนี้ 

ฟสิกส เคมี คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

 2.50  2.50  2.50  2.50 

2.2.2 ดานสุขภาพ 

ผูสมัครตองไมเปนโรคท่ีเรื้อรังหรือรายแรงจนเปนอุปสรรคตอการเรียนและการทาํงาน 

2.2.3 ดานคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ 

มีทัศนคตทิี่ดีตอวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ และตองมีคณุสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ผานการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา หรือ กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม หรือ กิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร

อาจเปนชองทางออนไลน หรือเปนกิจกรรมรูปแบบใดก็ได โดยอัดวิดิโอคลิปชี ้แจงรายละเอียดและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับ ความยาวไมเกิน 3 นาที หรือ 

(2) ผานการแขงขันทางวิชาการระดับจังหวัด หรือ สูงกวา  

3. รายการเอกสารที่ตองอัปโหลดในระบบ MU-TCAS  

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

ใบหนาประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่รูป สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตา พื้นหลัง

สีขาวหรือสีฟาหรือสีนํ้าเงิน เปนรูปที่ไมถูกปรับแตงทางดิจิทัล และถายไวไมเกิน 6 เดือน จัดทําเปนไฟลรูป 

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

เกิน 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
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สกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล 

ไมเกิน 2 MB 

(4) เอกสารคณุวุฒิการศึกษา 

ก. ผูสําเร็จการศึกษา ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (6 ภาคการศึกษา)  

ที่โรงเรียนออกใหโดยตองมีตราประทับของโรงเรียน ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4 

ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื ่อ – ชื่อสกุลของผูสมัคร ลงใน

กระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB (กรณีมี 

2 หนาใหสแกน ทั้งดานหนาและดานหลัง รวมไวในไฟลเดียวกัน และลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตองทั้งสองหนา) 

ข. ผูกําลังศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 (4 

ภาคการศึกษา) ที ่โรงเรียนออกใหโดยตองมีตราประทับของโรงเรียน ถายเอกสารหรือสแกน 

บนกระดาษขนาด A4 ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุล

ของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล 

ไมเกิน 2 MB (กรณีมี 2 หนาใหสแกน ทั้งดานหนาและดานหลัง รวมไวในไฟลเดียวกัน และลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาถูกตองทั้งสองหนา)  

หมายเหตุ - กรณี ปพ.1 แสดงจํานวนภาคการศึกษาไมตรงตามที่เกณฑกําหนด ใหโรงเรียนรับรอง

เกรดเฉลี ่ยสะสม  โดยใชแบบฟอรมรับรองจํานวนหนวยกิตและคะแนนฯ ของมหาวิทยาลัย  

(ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก https://tcas.mahidol.ac.th/) สแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf แลว

อัปโหลดเพ่ิมเติมมาในรายการที่ (5) 

(5) แบบฟอรมรับรองจํานวนหนวยกิตและคะแนนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 6 ภาคการศึกษา 

สําหรับผู ส ําเร ็จการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา สําหรับผู ก ําล ังศ ึกษา ตามเกณฑขอ 2.2.1   

(ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก https://tcas.mahidol.ac.th/) 

(6) แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมจําเปนตองมีปก คํานํา สารบัญ) 

เขียนหรือพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อัปโหลดเปนไฟล .pdf เนื้อหาประกอบดวย 

- แนะนําตัวเอง และทัศนคติที ่ดีตอวิชาชีพ โดยเขียน เรียงความ เกี ่ยวกับทัศนคติตอวิชาชีพ

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ (ดวยลายมือ)  ความยาว 1 หนากระดาษ A4 

- Recommendation Letter) จากอาจารยประจําชั้น 1 ฉบับ และอาจารยประจําวิชาใดก็ได 2 ทาน 

ทานละ 1 ฉบับ รวมเปน 3 ฉบับ เขียนหรือพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวฉบับ

ละไมเกิน 1 หนากระดาษ A4  
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- (ถามี) ผลการตรวจรางกาย (Download แบบฟอรมใบแสดงผลการตรวจรางกายฯ ไดจากเว็บไซต 

https://tcas.mahidol.ac.th) ทั้งนี้ สามารถนําสงภายหลังทาง e-mail ได 

4. การสอบสัมภาษณ 

(1) คาสอบสัมภาษณ 200 บาท  

(2) เกณฑคะแนนการสัมภาษณ 

- บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร  รอยละ 40 

- ทัศนคติทั่วไปและตอวิชาชีพ  รอยละ 30 

- ความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  รอยละ 30  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 034-585058 ตอ 2102  

เว็บไซต https://ka.mahidol.ac.th   

Facebook งานการศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี 

https://www.facebook.com/mukaeducation  

 

 


