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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
รอบ 2 Quota (โควตา)
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. : 0 2889 5315-9 ต่อ 2234
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : หูหนวกศึกษา
วิชาเอก : ออกแบบเชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการย่อย : โครงการบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
จำนวนที่เปิดรับ : 3 คน
เกณฑ์:
1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่าหรือ ปวช. หรือ ปวส.
2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา
3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) :  2.50
3.1 กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 5 ภาคการศึกษา
3.2 กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา
4. ค่าสอบสัมภาษณ์ : 300 บาท
4.1. สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษามือไทย
4.2. ทดสอบความรู้เบื้องต้นทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนหูหนวก
5. การตรวจร่างกาย : ให้ผู้สมัครตรวจร่างกายโรคทั่วไป และนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
6. ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
01 = ภาษาไทย 02 = สังคมศึกษา 03 = ภาษาอังกฤษ 04 = คณิตศาสตร์ 05 = วิทยาศาสตร์
(ให้ผู้สมัครนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
O-NET / เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชา (คะแนน)
เกณฑ์ขั้นต่ำรวม (คะแนน)
01
02
03
04
05
ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
5 วิชา ≥100
 30
 25
 20
7. คุณสมบัติเฉพาะ
7.1. ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งมีลักษณะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552
7.2. ผู้สมัครไม่มีความพิการอื่นซ้ำซ้อน จนส่งผลกระทบต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา
7.3. ผู้สมัครสามารถใช้ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารได้ดี หากมีหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ
หรือความถนัดเป็นพิเศษด้านการใช้ภาษามือไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.4. ผู้สมัครมีทัศนคติที่ดีหรือประสบการณ์ด้านงานศิลปะและการออกแบบ
7.5. ผู้สมัครได้รับรางวัลด้านศิลปะหรือการออกแบบ โดยเป็นผลงานที่สะสมมาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
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8. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร online และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
8.1. รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล
มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง
180-500 พิกเซล และความสูง 200 - 600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
8.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือ ชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
* ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .pdf ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือ ชื่อ-ชื่อสกุล รับรองสำเนา
ถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
8.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้ารายการบุคคลในบ้านที่มีชื่อของ
ผู้สมัคร) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือ ชื่อ-ชื่อสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
8.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้น ม.4-6 (5 ภาคเรียน) ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตรา
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
อนุโ ลมให้ผ ู้สมัครยื่น สมัครโดยใช้ใบ ปพ.1 ชั้น ม.4-6 (6 ภาคเรียน) ได้ และให้แนบแบบฟอร์ม
ใบรับรองคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 2
โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2564 (ผลการเรียน 5 ภาคเรียน)
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือ ชื่อ-ชื่อ
สกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์
ไม่เกิน 2 MB
8.6 ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัล ด้านศิลปะหรือการออกแบบ โดยเป็นผลงานที่สะสมมาย้อนหลัง
ไม่เกิน 5 ปี แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf
*เอกสารที่จัดส่งมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
9 อาชีพที่สามารถทำได้หลังสำเร็จการศึกษา
9.1 ผู้ประกอบการด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่าง ๆ เช่น เซรามิก ไม้ และผ้า
9.2 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุต่าง ๆ เช่น
เซรามิก ไม้ และผ้า
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