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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
รอบ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4401-8 ต่อ 1102
หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ (กลุ่มส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ)
จานวนที่เปิดรับ: 15 คน
เกณฑ์:
1. วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6
2. แผนการศึกษา: ทุกแผนการศึกษา
3. เกณฑ์ขั้นต่่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX): ≥3.50
4. เกณฑ์ขั้นต่่าคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA):
ไทย
สังคม
≥2.00
≥2.00

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ≥3.50

5. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป
6. คุณสมบัตเิ ฉพาะ
มีความสามารถพิ เศษหรื อความถนั ดเป็น พิเศษด้ านภาษาอั งกฤษ ตามเงื่อนไขคะแนนเฉลี่ ย สะสมสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50-3.69 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ
หรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจ่านวน 2 รางวัล เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ
การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวด
แข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อ่า เภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอั งกฤษ
โดยตรง เช่น การประกวดคัดลายมือ จะไม่ได้รับการพิจารณา)
(2) มีค ะแนนเฉลี่ยสะสม ≥3.70 และจะต้ องแสดงหลักฐานที่แสดงว่า มีความสามารถพิเศษหรือ
ความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อ ยจ่า นวน 1 รางวัล เช่ น ได้รั บรางวัลจากการประกวดเรียงความ
การประกวดพูดสุนทรพจน์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวด
แข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา อ่า เภอ จังหวัด หรือระดับชาติ และต้องได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับ
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มัธยมศึกษา (รางวัลที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง
เช่น การประกวดคัดลายมือจะไม่ได้รับการพิจารณา)
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ≥3.50 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 เดือน เช่น โครงการ AFS หรื อโครงการอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในประเทศที่ใช้ภ าษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

7. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร online และนามาในวันสอบสัมภาษณ์
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็ นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600
พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
7.2 ส่าเนาบัตรประจ่ า ตัว ประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส่าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาด
ของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับส่าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจ่าตัวประชาชน
7.3 ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส่าเนาถูกต้อง
แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.4 ส่าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับ
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 TOEIC
7.6 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ (แบบฟอร์ม
ของส่วนงาน ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดและให้ผู้อ่านวยการ/ครูใหญ่ หรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร)
7.7 หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขคะแนน
เฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้
(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50-3.69 และจะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ
หรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจ่านวน 2 รางวัล
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(2) มีค ะแนนเฉลี่ยสะสม ≥3.70 และจะต้ องแสดงหลักฐานที่แสดงว่า มีความสามารถพิเศษหรือ
ความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจ่านวน 1 รางวัล
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ≥3.50 และเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
8 เดือน

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา เช่น
1. นักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ นักพิสูจน์อักษร
2. งานฝ่ า ยต่ า งประเทศ งานฝ่ า ยบุ ค คล ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ ฝ่ า ยการตลาดในกระทรวง บริ ษั ท
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และเอกชน
3. นักแปลหนังสือหรือเอกสาร นักพูด ล่าม นักสร้างสรรค์ผลงาน (ครีเอทีฟ) นักจัดงานมืออาชีพ (ออร์แกไนเซอร์)
4. งานสายการบิ น การท่ อ งเที่ ย ว และการโรงแรม มั ค คุ เ ทศก์ ง านในบริ ษั ท ต่ า งชาติ และในแวดวง
อุตสาหกรรมการบริการ
5. งานในแวดวงสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ เช่น นักข่าว แปลข่าว เขียนข่าวสารคดีต่างประเทศ นักเขียน
อิสระและสื่ออื่น ๆ เช่น ผู้ประกาศ นักจัดรายการ พิธีกร กองบรรณาธิการ เว็บไซต์
6. งานในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
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