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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การศึกษาของคนหูหนวก
จานวนที่เปิดรับ : 5 คน

โทร. 0 2889 5315-9

เกณฑ์ :
1. วุฒิการศึกษา : กาลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : นักเรียนที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เกรดเฉลี่ยฯ
เฉลี่ย 4 ภาคเรียน (ม.4 และ ม.5)  2.75 ส่วนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าแล้ว ใช้เกรดเฉลี่ยฯ เฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ม.4, ม.5 และ ม.6)  2.75
4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท
5. คุณสมบัติเฉพาะ
5.1 ผู้สมัครได้รับรางวัลทางวิชาการ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ/หรือ
5.2 ผู้สมัครมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิชาการ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม กีฬา ของทางโรงเรียน
อย่างโดดเด่น และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับคนหูหนวก และ/หรือ มีครอบครัว
เป็นคนหูหนวก
5.3 หลักสูตรจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับจาก
คะแนนมากไปน้อย ไม่เกิน 2 เท่า จากจานวนที่เปิดรับ โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรและข้อมูลในแฟ้มสะสมงาน และจะคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร จากผลการสอบ
สัมภาษณ์ โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการที่หลักสูตรแต่งตั้ง ถือเป็นอันสิ้นสุด
6. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online และนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 แฟ้มสะสมงาน ไม่กิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีข้อมูล ดังนี้
1) ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่อนามสกุลบิดา-มารดา
2) ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3) ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิชาการ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม กีฬา และ/หรือ
ประสบการณ์การทางานในการทางานร่วมกับคนหูหนวก
4) วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ที่เกี่ยวข้อง ด้านวิชาการ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม กีฬา
5) เรียงความเรื่อง “เหตุใดฉันอยากเป็นครูการศึกษาของคนหูหนวก” จานวน 1 หน้า A4
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6.2 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้น หลั งสี ขาวหรือ สี ฟ้ า ขนาด 1.5x2 นิ้ ว ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดื อน และไม่ ถูกปรับ แต่งทางดิจิทั ล
มีขนาดของใบหน้ าประมาณร้อยละ 80 ของพื้ นที่ รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง
180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสาเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็น
ไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกัน
กับบัตรประจาตัวประชาชน
6.4 สาเนาทะเบี ย นบ้ านของผู้ส มัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้ สมัครลงลายมือชื่อ -สกุล รับรองส าเนา
ถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.5 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตรา
ประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกน
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* กรณี นั กเรียนกาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ เกรดเฉลี่ ยฯ 4 ภาคเรียน กรณี ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ใช้เกรดเฉลี่ยฯ 6 ภาคเรียน
6.6 สาเนาหนังสือสาคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ คานาหน้านาม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
7.1 ครูที่จัดการเรียนรู้สาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา
7.2 นักวิชาการทางการศึกษาด้านการศึกษาของคนหูหนวกระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา
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