https://tcas.mahidol.ac.th MU – TCAS # 2
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ 2 Quota (โควตา)
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 0 2889 5315-9 ต่อ 1235
หลักสูตร: ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา: การศึกษาของคนหูหนวก
จำนวนที่เปิดรับ: 22 คน
ประกอบด้วย : 1. โครงการนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ผู้มีการได้ยิน)
2. โครงการผู้สมัครที่มีบิดา หรือมารดา หรือญาติเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน
เกณฑ์:
1. วุฒิการศึกษา: กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. แผนการศึกษา: ทุกแผนการศึกษา
3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX):  2.50
3.1 กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 5 ภาคการศึกษา
3.2 กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา
4. ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ให้ผู้สมัครนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
O-NET / เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา (คะแนน)
ไทย
สังคม
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 25
 25
 25
 25
 25
5. ค่าสอบสัมภาษณ์: 300 บาท
6. คุณสมบัติเฉพาะ:
6.1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
หรือ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ (ตามเอกสารแนบท้าย) หรือ มีบิดา มารดา หรือญาติเป็นคนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
6.2 ผู้สมัครมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ชุมชนและสังคม กีฬา ของทางโรงเรียน
6.3 ผู้สมัครมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการและสามารถทำงานร่วมกับคนพิการได้
6.4 หลักสูตรจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับจาก
คะแนนมากไปน้อย ไม่เกิน 2 เท่า จากจำนวนที่เปิดรับ โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรและผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และจะคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร จากผลการสอบ
สัมภาษณ์ โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการที่หลักสูตรแต่งตั้ง ถือเป็นอันสิ้นสุด
7. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร Online และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์:
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้ น หลั ง สี ข าวหรื อ สี ฟ้ า ขนาด 1.5x2 นิ้ ว ถ่ า ยไว้ ไม่ เกิ น 6 เดื อ น และไม่ ถู ก ปรั บ แต่ ง ทางดิ จิ ทั ล
มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500
พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
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7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ
A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* ในกรณี ที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้ สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล
.pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัว
ประชาชน
7.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้ารายการบุคคลในบ้านที่มีชื่อของ
ผู้สมัคร) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -สกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.4 สำเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) ชั้น ม.4-6 (5 ภาคเรียน) ที่โรงเรียนออกให้ พ ร้อมมีตรา
ประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
** กรณีได้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้น ม.4-6 (6 ภาคเรียน) เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุ โลมให้ ผู้ ส มั ค รยื่ น สมั ค รโดยใช้ ใบ ปพ.1 ชั้ น ม.4-6 (6 ภาคเรีย น) ได้ และให้ แ นบแบบฟอร์ ม
ใบรับ รองคะแนนการสอบคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึกษาในมหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล ระบบ TCAS รอบที่ 2
โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2564 (ผลการเรียน 5 ภาคเรียน) (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้
ใบ ปพ.1 ชั้น ม.4-6 (6 ภาคเรียน))
7.5 สำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ คำนำหน้านาม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.6 สำเนาบั ตรประจำตัวผู้พิการของบิ ดา มารดา หรือญาติ ที่เป็นคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
(ถ้ามี) แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.7 สำเนาเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ชุมชนและสังคม กีฬา ของทางโรงเรียน
แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครูที่จัดการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา
8.2 นักวิชาการทางการศึกษาด้านการศึกษาของคนหูหนวกระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา

หน้า 2 จาก 4
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบท้าย
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 51 โรงเรียน
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โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
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