
TCAS 1

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)



สาขาวิชา คณุสมบติั GPAX จ านวนรบั

ภาคปกติ วิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกิต

หรอื ปวช.สาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง

3.00 55

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกิต 2.75 34

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกิต

หรอื ปวช.สาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง

3.00 35

วิศวกรรมโยธา 1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกิต

หรอื ปวช.สาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง

3.00 10

วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ 1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกิต 2.75 30

หลกัสตูรภาคปกติ

คณุสมบตัิ ไดร้บัประกาศนยีบตัรเขา้ร่วมอบรมทางดา้นวิชาการหรือวิชาชพีที่จดัขึน้จากหนว่ยงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา (หากไดร้บัรางวลัจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)



สาขาวิชา คณุสมบติั GPAX จ านวนรบั

ภาคปกติ

(นานาชาต)ิ

วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ 1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกิต

หรอื ปวช.วิชาอตุสาหกรรม ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุม่ชา่งอตุสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/ระดบั

อ่ืนๆที่เทียบเทา่ 

2.50 15

เอกสารหลกัฐาน (อ่านรายละเอียดไดใ้นประกาศรบัสมคัร)

1. ผลการเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  5 หรือ 6 ภาคการศึกษา/ ผลกาเรียนตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา                                               

2. ส าเนาบตัรประตวัประชาชน                        

3. ประกาศนยีบตัร 

4. ประวตัผิลงานของผูส้มคัรในประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจ านงคใ์นการเขา้ศึกษา (Statement of Purpose)  (ไมเ่กิน 10 หนา้กระดาษ A4)   

* เอกสารเพิ่มเตมิ*

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโินมตั ิ(ผลงานอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้) 

1. ประกาศนยีบตัรแสดงความโดดเดน่ทางดา้นวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ่นยนตห์รือระบบอตัโนมตัหิรือวิทยาศาสตรห์รือวิศวกรรมศาสตร ์

2. ประกาศนยีบตัรแสดงความโดดเดน่ภาษาองักฤษ 

3. ประกาศนยีบตัรแสดงการเขา้ร่วมจากคณะวิศวกรรมศาสตรศ์รีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4. ผลสอบทางภาษาองักฤษ เชน่ IELTS TOEFL TOEIC เป็นตน้ 



คณุสมบติัทัว่ไป

1. เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ตามท่ีสาขาวิชาก าหนดในเขตภาคตะวนัออก

2. ส าเนาการบง่ชี้แสดงว่าเป็นนกัเรียนท่ีมคีณุธรรมและจริยธรรม การมจีิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชนต์อ่สาธารณะ  และการมสีว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชนหรือสงัคม

3. ผูส้มคัรเลือกไดเ้พียง 1 สาขา

เอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิ

ประวตัผิลงานของผูส้มคัรในประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจ านงคใ์นการเขา้ศึกษา (Statement of Purpose)  (ไมเ่กิน 10 หนา้กระดาษ A4)   

สาขาวิชา คณุสมบติัพิเศษ GPAX จ านวนรบั

ภาคปกติ วิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกติ

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกติ

3.00 6

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 2.60 5

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 3.00 5

วิศวกรรมโยธา 3.00 2

วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ 3.00 2

ภาคปกติ

(นานาชาต)ิ
วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 2.50 6



คณุสมบติัทัว่ไป

1. เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด ในเขตพื้นท่ีรอบมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา จ านวน 23 ชมุชน

2. ส าเนาการบง่ชี้แสดงว่าเป็นนกัเรียนท่ีมคีณุธรรมและจริยธรรม การมจีิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชนต์อ่สาธารณะ  และการมสีว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชนหรือสงัคม

3. ผูส้มคัรเลือกไดเ้พียง 1 สาขา

เอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิ

ประวตัผิลงานของผูส้มคัรในประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจ านงคใ์นการเขา้ศึกษา (Statement of Purpose)  (ไมเ่กิน 10 หนา้กระดาษ A4)   

สาขาวิชา คณุสมบติัพิเศษ GPAX จ านวนรบั

ภาคปกติ วิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกติ

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกติ

3.00 2

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 2.50 5

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 3.00 1

วิศวกรรมโยธา 3.00 1

วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ 3.00 2

ภาคปกติ

(นานาชาต)ิ
วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 2.50 3



คณุสมบติัทัว่ไป

1. เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด ในเขตจงัหวดัระยอง

2. ส าเนาการบง่ชี้แสดงว่าเป็นนกัเรียนท่ีมคีณุธรรมและจริยธรรม การมจีิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชนต์อ่สาธารณะ  และการมสีว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชนหรือสงัคม

3. ผูส้มคัรเลือกไดเ้พียง 1 สาขา

เอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิ

ประวตัผิลงานของผูส้มคัรในประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจ านงคใ์นการเขา้ศึกษา (Statement of Purpose)  (ไมเ่กิน 10 หนา้กระดาษ A4)   

สาขาวิชา คณุสมบติัพิเศษ GPAX จ านวนรบั

ภาคปกติ วิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกติ

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกติ

3.00 3

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 2.50 2

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 3.00 1

วิศวกรรมโยธา 3.00 1

วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ 3.00 1

ภาคปกติ

(นานาชาต)ิ
วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 2.50 5



สาขาวิชา คณุสมบติัพิเศษ จ านวนรบั

ภาคปกติ วิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

1.กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต

2.กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 22 หนว่ยกิต

2

วิศวกรรมโยธา 1

ภาคปกติ

(นานาชาต)ิ
วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 2


