
 
 

ตารางการกรอกข้อมูล เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ระบบรับตรงโดยคณะ 
 

ชื่อส่วนงาน  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล    โทร. 02-800-2633 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชา ศาสนศึกษา 
 
 
๑. เปิดรับนักศึกษา จ านวน ๗๐ คน 
 

๒. แผนการศึกษา : ทุกแผนการเรียน 
 

๓. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ๖ ภาคการศึกษา ≥ ๒.๕๐ หรือ เป็นผู้ได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค 
 

๔. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาภาษาอังกฤษ  ≥ ๒.๕ 
 

๕. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)  ≥ ๑๕๐ 
 

๖. ค่าตรวจสอบคุณสมบัติและค่าสัมภาษณ์ ๕๐๐ บาท ส าหรับนักเรียนท่ัวไป และ ๓๐๐ บาท ส าหรับพระภิกษุ-สามเณร 
     (ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์จะต้องมีผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ ≥ ๕๐%) 
 

๗. คุณสมบัติเฉพาะ 
๗.๑ ส าหรับพระภิกษุ / สามเณร  

 ๗.๑.๑ ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือผู้ท่ีจบช้ัน 
 มัธยมศึกษา ปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่ามาแล้ว หรือ ผู้ได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค ในแผนกบาลีอาจจะ  
 ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ส าเร็จการศึกษาช้ัน ม.๖ ก็ได้ 

 ๗.๑.๒ มีผลงานโดดเด่น หรือมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง เช่น มีผลงานด้านกิจกรรมเผยแผ่ศาสนา 
 โดดเด่น หรือมีความสามารถพิเศษด้านภาษา วัฒนธรรม หรือด้านอ่ืน ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ๗.๑.๓ ผู้ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี หรือทุนอ่ืน ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
    ๗.๒ ส าหรับฆราวาส / นักเรียนท่ัวไป 

 ๗.๒.๑ ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือผู้ท่ีจบช้ัน 
 มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า  

 ๗.๒.๒ มีผลงานโดดเด่น หรือมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง เช่น มีผลงานด้านกิจกรรมเผยแผ่ 
 ศาสนาโดดเด่น หรือกิจกรรมจิตอาสา หรือมีความสามารถพิเศษด้านภาษา การกีฬา วัฒนธรรม หรือ   
 ด้านอ่ืน ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 



 
 

๗.๒.๓ หากมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

  TOEIC     ๖๐๐ คะแนนข้ึนไป 
  TOEFL IBT    ๖๔   คะแนนข้ึนไป 
  TOEFL CBT  ๑๕๐  คะแนนข้ึนไป 
   IELTS   ๕.๐  คะแนนข้ึนไป 
   CU-TEP   ๖๐   คะแนนข้ึนไป 
   TU-GET   ๕๕๐ คะแนนข้ึนไป 
   MU-ELT   ๘๔   คะแนนข้ึนไป  
   MU GRAD TEST  ๖๐   คะแนนข้ึนไป     
 

 ๗.๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ หรือยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาครบแล้ว ๒ คร้ัง ในรอบท่ี  
        (๑–๔) ของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๘. วิธีการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา 
    ๘.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.crs.mahidol.ac.th/ กรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สมัคร พร้อมติด 

 รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ ชุด 
    ๘.๒ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (ต้องมีครบทุกข้อ) ทางอีเมล werawan.boo@mahidol.edu ภายใน 

วันพุธท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๘.๒.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ 
ชุด 

 ๘.๒.๒ รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเด่ียว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า สวมชุดนักเรียน สุภาพ    
พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัลมี  
ขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนท่ีรูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความ   
กว้าง ๑๘๐–๕๐๐ พิกเซล และความสูง ๒๐๐–๖๐๐ พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๒๔๐ KB  
(ส าหรับส่งทางอีเมลเท่านั้น) 

 ๘.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้าท่ีมีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4  
ผู้สมัครลงลายมือช่ือ-ช่ือสกุล รับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg  
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๒ MB 
* ในกรณีท่ีช่ือ หรือช่ือสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
(ปพ.๑) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg 
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไมเ่กิน ๒ MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ๘.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ซ่ึงผู้สมัครต้องลงลายมือ ช่ือ-ช่ือสกุล  
รับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4  
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๒ MB 

 ๘.๒.๕ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔–๖ ท่ีโรงเรียนออกให้พร้อมมี 
ตราประทับของโรงเรียนบนกระดาษ A4 รับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg 
(กรณีมี ๒ หน้า ให้สแกนท้ังด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๒ MB  

 ๘.๒.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผลคะแนนการทดสอบความถนัดท่ัวไป  
คือวิชา GAT (ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร)  

 ๘.๒.๗ รายงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงาน เพ่ือแสดงความสามารถและความเหมาะสมส าหรับศึกษาใน 
วิทยาลัยศาสนศึกษา ท่ีประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร รางวัล  
หรือเอกสารด้านใดด้านหนึ่ง เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ ผลงานความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมเผยแผ่ 
ศาสนา / กิจกรรมจิตอาสาท่ีโดดเด่น / คุณลักษณะพิเศษด้านต่าง ๆ ท่ีเคยได้รับรางวัลมา เช่น  
ด้านภาษา วัฒนธรรม หรือด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙. ก าหนดการสมัครสอบคัดเลือก  

หมายเหตุ ตารางก าหนดการดังกล่าวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม  
 

๑๐. เกณฑ์การพิจารณา 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสมัคร เพ่ือเป็นผู้
มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และจะท าการคัดเลือกจากผลคะแนนรวมสูงสุดไปต่ าสุด ตามจ านวนท่ีเปิดรับ ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันส้ินสุด  

๑๑. เกณฑ์ประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
ก่อนการส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงถือเป็นหนึ่งในการพิจารณาอนุมั ติ
ปริญญาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับท่ี ๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๒. ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศและดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
      ๑๒.๑ เว็บไซต์ http://www.crs.mahidol.ac.th/  
      ๑๒.๒ Facebook fanpage : https://bit.ly/3wqfscF 
      ๑๒.๓ Line official : crs.mahidol  
      ๑๒.๔ เบอร์โทรติดต่อ ๐ ๒๘๐๐ ๒๖๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับท่ี กิจกรรม วันท่ี 

๑, 
รับสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครทางอีเมล    
werawan.boo@mahidol.edu 

วันจันทร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ –  
วันพุธท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
พร้อมรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 

วันศุกร์ท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ วันจันทร์ท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันพุธท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



รายละเอียดเพ่ิมเติม TCAS รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ขอให้ผู้สมัครด าเนินการช าระเงินค่าตรวจสอบคุณสมบัติและค่าสัมภาษณ์ ๕๐๐ บาท ส าหรับนักเรียนท่ัวไป และ 
๓๐๐ บาท ส าหรับพระภิกษุ-สามเณร ตาม QR Code ด้านล่างนี้ แล้วน าส่งหลักฐานการช าระเงินมาพร้อมกับเอกสาร
ประกอบการสมัครมาท่ีอีเมล werawan.boo@mahidol.edu 
 

 
 
 

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อท่ีหมายเลขโทรศัพท์  02 8002633 และ line official : crs.mahidol  
 

 


