https://tcas.mahidol.ac.th MU – TCAS # 1
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
รอบ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ (กลุ่มนักศึกษาปกติ)
จานวนที่เปิดรับ: 15 คน
เกณฑ์:
1. วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2. แผนการศึกษา: ทุกแผนการศึกษา
3. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนเฉลียสะสม (GPAX): ≥3.00
4. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนเฉลียสาระการเรียนรู้ (GPA):
ไทย
สังคม
≥2.00
≥2.00

โทร.: 02-441-4401-8 ต่อ 1102

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ≥3.00

5. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL (iBT) 80 คะแนนขึ้นไป
6. คุณสมบัติเฉพาะ
มีความสามารถพิ เศษหรื อความถนั ดเป็น พิเศษด้ านภาษาอั งกฤษ ตามเงือนไขคะแนนเฉลี ยสะสมสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
(1) มีคะแนนเฉลียสะสม 3.00-3.49 และจะต้องแสดงหลักฐานทีแสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือ
ความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจ่า นวน 2 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ
การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออืน ๆ ทีเกียวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลทีได้รับจากการประกวด
แข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อ่า เภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะทีศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา (รางวัลทีไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ
โดยตรง เช่น การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)
(2) มีคะแนนเฉลียสะสม ≥3.50 และจะต้องแสดงหลักฐานทีแสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัด
เป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจ่านวน 1 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ การประกวดพูด
สุนทรพจน์ หรืออืน ๆ ทีเกียวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลทีได้รับจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
ในระดับเขตการศึกษา อ่าเภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะทีศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รางวัลที
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น การประกวด
คัดลายมือจะไม่ได้รับการพิจารณา)
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(3) มีคะแนนเฉลียสะสม ≥3.00 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลียนต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8
เดื อ น เช่ น โครงการ AFS หรื อ โครงการอื น ๆ ที จั ดขึ้ น ในประเทศทีใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาราชการ เช่ น
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ เป็นต้น
7. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร online และนามาในวันสอบสัมภาษณ์
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็ นรูปเดียว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นทีรูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
7.2 ส่าเนาบัตรประจ่ า ตัว ประชาชนด้านหน้าทีมีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชือ-ชือสกุลรับรองส่าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาด
ของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* ในกรณีทีชือ หรือชือสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับส่าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลียนชือหรือชือสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจ่าตัวประชาชน
7.3 ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชือ-ชือสกุลรับรองส่าเนาถูกต้อง
แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.4 ส่าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6 ทีโรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับ
ของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
** ผู้สมัครจะต้องได้ผลคะแนนในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาทางสังคมศึกษาทุกรายวิชาไม่ต่า กว่าเกรด 2
เช่น วิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เป็นต้น
7.5 หลักฐานรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL (iBT)
7.6 ใบรับรองคะแนนเฉลียกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ
(แบบฟอร์มของส่วนงาน ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดและให้ผู้อ่านวยการ/ครูใหญ่ หรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร)
7.7 หลักฐานทีแสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ตามเงือนไขคะแนน
เฉลียสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
(1) มีคะแนนเฉลียสะสม 3.00-3.49 และจะต้องแสดงหลักฐานทีแสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือ
ความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจ่านวน 2 รางวัล
(2) มีคะแนนเฉลียสะสม ≥3.50 และจะต้องแสดงหลักฐานทีแสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัด
เป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจ่านวน 1 รางวัล
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(3) มีคะแนนเฉลียสะสม ≥3.00 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลียนต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 เดือน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา เช่น
1. นักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ นักพิสูจน์อักษร
2. งานฝ่ายต่างประเทศ งานฝ่ายบุคคล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือฝ่ายการตลาดในกระทรวง บริษัทหน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐ และเอกชน
3. นักแปลหนังสือหรือเอกสาร นักพูด ล่าม นักสร้างสรรค์ผลงาน (ครีเอทีฟ) นักจัดงานมืออาชีพ (ออร์แกไนเซอร์)
4. งานสายการบิน การท่องเทียว และการโรงแรม มัคคุเทศก์งานในบริษัทต่างชาติ และในแวดวงอุตสาหกรรม
การบริการ
5. งานในแวดวงสือสารมวลชนแขนงต่าง ๆ เช่น นักข่าว แปลข่าว เขียนข่าวสารคดีต่างประเทศ นักเขียน
อิสระและสืออืน ๆ เช่น ผู้ประกาศ นักจัดรายการ พิธีกร กองบรรณาธิการ เว็บไซต์
6. งานในสาขาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
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