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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  
รปูแบบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   โทร. 08 4456 1928, 0 2889 2138 ต่อ 6028, 6029, 6033 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
จ านวนที่เปิดรับ:  35 คน 

เกณฑ์: 
1. วุฒิการศึกษา

ม.6 อ่ืน ๆ 

 หรือก าลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ 
year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) 

2. แผนการศึกษา
วิทย์-คณิต อ่ืน ๆ 

 ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา 

3. GPAX:  ≥ 3.00 (4 ภาคการศึกษา)
4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ ากลุ่มสาระการเรียนรู้:

คณิต ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 
≥ 3.00 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00 เฉพาะวิชาฟิสิกส์ ≥ 3.00 

5. ค่าสอบสัมภาษณ์  200 บาท
6. น าผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/

โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
7. คุณสมบัติเฉพาะ

7.1  มีภาวะความเป็นผู้น า มีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
7.2  มีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพ่ือร่วมแข่งขันและ/หรือ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือ
คอมพิวเตอร์

7.3 หากมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- คะแนน IELTS (Academic test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป หรือ
- คะแนน TOEFL Paper-based (TOEFL-ITP)  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ
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- คะแนน TOEFL Computer-based (TOEFL-CBT) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือ  
- คะแนน TOEFL Internet-based (TOEFL-IBT) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 61 ขึ้นไป หรือ    
- คะแนน SAT I ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1100 ขึ้นไป หรือ  
- คะแนน MU GRAD Test ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไป  
ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ 

8. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบรับสมัคร Online และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า สวมชุดนักเรียนสุภาพ 

พ้ืนหลังสีขาวหรือ  สีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล        
มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-
500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

8.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

* ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับส าเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

8.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส าเนา
ถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.4  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตรา
ประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.5 Education Portfolio เกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัล ผลงาน เกียรติบัตรที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ หนังสือรับรอง หลักฐานตาม ข้อ 7.2 เช่น กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม
เพ่ือสังคม กิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 

8.6 English Score (Standard Test) ตามข้อ 7.3 
8.7 เขียนเรียงความเก่ียวกับทัศนคติต่อวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ตามข้อ 7.1 (ด้วยลายมือ) ความยาว    

ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- นักศึกษา คือ ใคร อยากเป็นใคร 
- การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจะช่วยท าให้ท่านเป็น    

ในสิ่งทีท่่านต้องการได้อย่างไร 
- ท่านเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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8.8 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต่ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัครฯ) 
8.9 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ) 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9.1 วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานเอกชน) 
9.2 วิศวกรควบคุมคุณภาพ  
9.3 วิศวกรความปลอดภัย  
9.4 วิศวกรซ่อมบ ารุง 
9.5 วิศวกรออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต  
9.6 วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์  
9.7 วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย 
9.8 วิศวกรประเมินและบริหารโครงการ  
9.9 ผู้ริเริ่มธุรกิจ (Startup) ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

https://tcas.mahidol.ac.th/download/documents/64-Certificate-EG-4Sectors.pdf
https://tcas.mahidol.ac.th/download/documents/64-ExaminationForm-EG.pdf

