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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

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

1. วุฒิการศึกษา :  ม.6  หรือก าลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ  year 13 ระบบอังกฤษ
(International High School)

2. แผนการศึกษา   :  วิทย์-คณิต ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา

3. GPAX : ≥ 3.50 (4 ภาคการศกึษา)
4. เกณฑ์คะแนนขั้นต  ากลุ่มสาระการเรียนรู้ :

คณิต วิทยาศาสตร ์ ภาษาตา่งประเทศ 

≥ 3.00 เฉพาะวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี แต่ละวิชา ≥ 3.00 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00 
5. ค่าสอบสัมภาษณ์  200 บาท
6. การตรวจร่างกาย : น าผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด) จากโรงพยาบาลของ

รัฐบาล/โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื นในวันสอบสัมภาษณ์
7. คุณสมบัติเฉพาะ

7.1 มีความโดดเด่นทางวชิาการ (โดยเป็นตัวแทนของโรงเรียน ด้านคณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ หรือเคมี)
ระดับจังหวัดหรือ 

7.2 เป็นนักเรียนที ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) หรือ 
7.3 เป็นนักเรียนที ผา่นและเข้าโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นดา้นวชิาการ (สอวน./สสวท.) หรือ 
7.4 เป็นนักเรียนที ผา่นและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน./สสวท.) หรือ 
7.5 เป็นนักเรียนที ผา่นและเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.) 
8. เอกสารที ต้อง Upload ในระบบรับสมัคร Online และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์

8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า สวมชุดนักเรียน
สุภาพ พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทาง
ดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความ
กว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

8.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้าที มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด 
A4 ผู้สมัครลงลายมือชื อ - ชื อสกุลรับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาด
ภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 
* ในกรณีที ชื อ หรือชื อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับส าเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี ยนชื อหรือชื อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็น
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ไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกัน
กับบัตรประจ าตัวประชาชน 

8.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื อ - ชื อสกุลรับรองส าเนา
ถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.4 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที  4-6 ที โรงเรียนออกให้พร้อมมีตรา
ประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ (กรณีมี 2 หน้า        
ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.5 Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
8.6 ใบรับรองผลการศึกษา ตามข้อ 3 
8.7 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต  ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัครฯ) 
8.8 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ) 
8.9 หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบตัรการเข้าร่วมโครงการ ตามข้อ 7 

9. การให้ทุน  
9.1 ทุนการศึกษาต่อระดบัโท-เอก 
9.2 ทุนเรียนดีเด่น 
9.3 ทุนสนับสนุนการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม 
9.4 ทุนแลกเปลี ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  

10. อาชีพที สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
10.1 วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer) 
10.2 วิศวกรออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ 
10.3 ที ปรึกษาด้านงานขายและบริการทางเทคนิค (Sale Engineer) 
10.4 นวัตกร (นักพัฒนานวัตกรรม)  
10.5 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
10.6 วิศวกรโครงการ (Project Engineer)  
10.7 วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) 
 

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

