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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     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     
จ านวนที่เปิดรับ  :  40 คน 

เกณฑ์  : 
1. วุฒิการศึกษา

2. แผนการศึกษา

3. GPAX: ≥ 3.25 (4 ภาคการศึกษา)
4. เกณฑ์คะแนนขั้นต ่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ :

คณิต ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 
≥ 3.00 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.00 เฉพาะวิชาฟิสิกส์ ≥ 3.00 

5. ค่าสอบสัมภาษณ์  200 บาท
6. น่าผลการตรวจร่างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด) จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/

โรงพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 6 เดือน มายื นในวันสอบสัมภาษณ์
7. คุณสมบัติเฉพาะ

7.1 เป็นนักเรียนที มีความโดดเด่นทางวิชาการ ที สร้างชื อเสียงเกียรติภูมิให้แก่ตนเองขณะศึกษาใน
ระดับมัธยมปลายโดยได้รับรางวัลทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ โรงเรียน จังหวัด เขต ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ  หรือ 

7.2 เป็นนักเรียนที ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) หรือ 
7.3 เป็นนักเรียนที ผ่านและเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สสวท.) หรือ 
7.4 เป็นนักเรียนที ผ่านและเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) หรือ 
7.5 เป็นนักเรียนที ผ่านและเข้าโครงการที เกี ยวกับด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ โรงเรียน จังหวัด เขต ภูมิภาค ประเทศ นานาชาติ หรือ 

ม.6 อื น ๆ 

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

วิทย์-คณิต อื น ๆ 

 ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา 
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7.6 เป็นนักเรียนที ผ่านและเข้าโครงการที เกี ยวกับทางวิศวกรรมศาสตร์ ที จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
หรือสถาบันอื น ๆ 

7.7 เป็นนักเรียนที มีความเป็นผู้น่า หรือมีทัศนคติที ดีต่อวิชาชีพ 
8. เอกสารที ต้อง Upload ในระบบรับสมัคร Online และน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า สวมชุดนักเรียน

สุภาพ พ้ืนหลังสีขาวหรือ  สีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่ง     

ทางดิจิทัลมีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาด

ความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

8.2 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนด้านหน้าที มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด 

A4 ผู้สมัครลงลายมือชื อ-ชื อสกุลรับรองส่าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาด

ภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

     * ในกรณีที ชื อ หรือชื อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับส่าเนาระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี ยนชื อหรือชื อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกน

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์

เดียวกันกับบัตรประจ่าตัวประชาชน 

8.3 ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื อ-ชื อสกุลรับรองส่าเนา

ถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.4 ส่าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที  4-6 ที โรงเรียนออกให้พร้อมมีตรา

ประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกน

ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.5 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่ เกิน  10 หน้ ากระดาษ A4 ไม่ รวมปก -ค่ าน่ า-สารบัญ 
ประกอบด้วย 
8.5.1 เอกสาร/ใบรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ/รางวัล ที แสดงถึง “คุณสมบัติเฉพาะ” ตามข้อ 

7.1 ถึง 7.7 
8.5.2 เขียนเรียงความด้วยลายมือ เกี ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ เกิน 1 

หน้ากระดาษ A4 
8.6 ใบรับรองเกณฑ์คะแนนขั้นต ่ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามข้อ 4 (Download แบบฟอร์มใบรับรอง

ผู้สมัครฯ)  
8.7 ผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ 6 (Download แบบฟอร์มใบแสดงผลการตรวจร่างกายฯ) 

9. อาชีพที สามารถประกอบได้หลังส่าเร็จการศึกษา  
บัณฑิตที ส่าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถประกอบอาชีพ ตามขอบเขตที สภาวิศวกร

ก่าหนด โดยท่างานทางด้าน 
9.1  วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า 

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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9.2 วิศวกรติดตั้งและบ่ารุงระบบไฟฟ้า 
9.3 วิศวกรโรงงาน 
9.4 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
9.5 วิศวกรที ปรึกษาระบบไฟฟ้า 
9.6 วิศวกรฝ่ายขาย 
9.7 วิศวกรควบคุม 
9.8 นักวิชาการและนักวิจัย 


