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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  โทร. 0 84456 1928, 02 889 2138 ต่อ 6396-7 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
จ านวนที่เปิดรับ :  6  คน 
เกณฑ์  :  

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

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต รวมทั้ง International High School แผนวิทย์-คณิต
3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥ 3.00 (4 ภาคการศึกษา)
4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิต ภาษาต่างประเทศ 
เฉพาะวิชา ฟิสิกส์ ≥3.00,  เคมี ≥3.00 ≥3.00 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ≥3.00 

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

โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
7. คุณสมบัติเฉพาะ

7.1 เป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ตนเองขณะศึกษาในระดับ
มัธยมปลายโดยได้รับรางวัลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่
ระดับโรงเรียน หรือระดับจังหวัด หรือระดับเขต หรือระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ 

7.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) หรือ 
7.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) หรือ 
7.4 เป็นนักเรียนที่มีความเป็นผู้น า หรือมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
8. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบรับสมัคร Online และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์
8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า สวมชุดนักเรียน

สุภาพ พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่ง 
ทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาด
ความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

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

https://tcas.mahidol.ac.th MU – TCAS # 1



ห น้ า  2 จาก 3 

 

* ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับ
บัตรประจ 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 หรือ (กรณีมี 2 หน้า      
ให้สแกน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.5 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่สะสมผลงานการแข่งขัน และกิจกรรมเชิงวิชาการ ช่วงมัธยมปลาย  
ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 

8.6 เขียนเรียงความเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (ด้วยลายมือ)  ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  
8.7 เขียน Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองอย่างน้อย 3 ฉบับ   
8.8 ใบรับรองผลการศึกษาตามข้อ 3 
8.9 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต่ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรอง

ผู้สมัครฯ) 
8.10 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ) 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพที่น่าสนใจได้หลากหลายสาขางาน 
ดังต่อไปนี้  
9.1 วิศวกรโยธา ในหน่วยงานรัฐและเอกชน  

ลักษณะของงานอาจรวมถึง งานให้ค าปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและค านวณ งานควบคุม 
การสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอ านวยการใช้ 

ส าหรับโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารส่วนบุคคล อาคารสาธารณะ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น    
ยุ้งฉาง โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนาวัตถุ สะพาน ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือ ชิ้นส่วนโครงสร้าง
คอนกรีตหล่อส าเร็จ คอนกรีตอัดแรง เสาเข็ม งานเสริมความมั่นคงของฐานราก นั่งร้านหรือค้ ายันชั่วคราว แบบหล่อ
คอนกรีต โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ ถนน สนามบิน ทางรถไฟ ทางสาธารณะ เขื่อน ฝาย 
อุโมงค์ ท่อระบายน้ า ถังเก็บของเหลว ท่อส่งน้ า ระบบชลประทาน ป้ายหรือสิ่ งที่สร้างขึ้นส าหรับติดตั้งป้าย 
อัฒจันทร์ โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  

ทั้งนี้ลักษณะของงาน ประเภทและขนาดดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  

(1) วิศวกรโยธา  
(2) นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

https://tcas.mahidol.ac.th/download/documents/64-Certificate-EG-4Sectors.pdf
https://tcas.mahidol.ac.th/download/documents/64-Certificate-EG-4Sectors.pdf
https://tcas.mahidol.ac.th/download/documents/64-ExaminationForm-EG.pdf
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(3) วิศวกรฝ่ายขายหรือพนักงานฝ่ายเทคนิคส าหรับสินค้าหรือบริการทางด้านวิศวกรรมโยธา  
(4) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา เช่น เจ้าของกิจการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น โดยที่

แหล่งงานอาจจะเป็นภาคเอกชน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งในและต่างประเทศ 
 


