
เอกสารแนบทายประกาศ เร่ือง ขอปฏิบัตกิารสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษดวยวิธีการ

สัมภาษณและนำเสนอผลงาน สำหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

(หุนยนต/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ) ผานทางออนไลน (Google Meet) 

วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

************************ 

 การสัมภาษณและนำเสนอผลงาน (Portfolio) ของผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจะดำเนินการผานระบบ

ออนไลน โดยเปนการจำลองเสมือนการสอบสัมภาษณจริงตัวตอตัวทั้งภาพและเสียง ผานชองทาง Google 

Meet ชองทางเดียวเทานั้น โดยจะแบงหองสัมภาษณออกเปน 5 หอง ดังนี้ 

หอง ช่ือหอง รายละเอียด หมายเหต ุ

1 หองรอสอบสัมภาษณ (หองสวนกลาง) เรียกผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเขา

หองสัมภาษณตามลำดับ 

 

2 หองสอบสมัภาษณภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คัดเลือกนศ. PE และ E-RE  

3 หองสอบสมัภาษณภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คัดเลือกนศ. Ch.E  

4 หองสอบสมัภาษณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คัดเลือกนศ. IE  

5 หองสอบสัมภาษณภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  คัดเลือกนศ. MATE และ I-IME  

  ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณตองเตรียมเอกสารและเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ ดังนี้ 

ท่ี รายการ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 กรอกขอมูลเพ่ือยืนยัน

การเขาสอบสัมภาษณ

ออนไลน 

- กรอกรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง 

- ท่ีอยูอีเมลตองเปนบัญชี Google เทานั้น 

- อัพโหลดเอกสาร ปพ.1 (ใบเกรดเฉล่ีย  

5 ภาคการศึกษา) เอกสารตองเปนไฟล PDF  

มีความชัดเจนและครบถวน 

ลิงค >> https://bit.ly/3hTnft9 

 
(ภายในวันท่ี 11 มกราคม 2564) 

2 บัญชี Google หากมีบัญชี Google แลว  

- ตรวจสอบวาสามารถลงชือ่เขาใชบัญชี (อีเมล) 

ของ Google ที ่ระบุไว ในแบบฟอรมย ืนยัน 

การเขาสอบสมัภาษณออนไลน 

 

หากไมมีบัญชี Google 

- ดำเนินการสมัครใหเรียบรอยกอนวันกรอก

แบบฟอรมยืนยันการเขาสอบสัมภาษณออนไลน 

 

  /3. ดาวนโหลด Google Meet… 

  



ท่ี รายการ รายละเอียด หมายเหตุ 

3 ดาวนโหลด Google Meet Apple Store >> https://apple.co/35frpX5 ใชผาน Smartphone/Tablet 

Play Store >> bit.ly/3rXo1dk ใชผาน Smartphone/Tablet 

Website >> https://meet.google.com ใชผานคอมพิวเตอร/Laptop 

(ไมตองดาวนโหลด) 

4 เอกสารนำเสนอผลงาน 

(Portfolio) หรือ Power 

Point นำเสนอผลงาน 

ไฟลเปน PDF หรือนำเสนอผานโปรแกรม 

Microsoft Power Point 

การนำเสนอผลงานผ าน 

Google Meet รายละเอียด

ต ัวอ ักษรและภาพควรมี

ความชัดเจนและคมชัด 

5 ตรวจสอบอุปกรณเสริม

สำหรับการใชงานภาพและ 

เสียง (กลอง/ไมโครโฟน) 

ใชผาน Smartphone/Tablet 

- กลองหนาควรมีความคมชัด และมีที ่ตั้ง

กลองใหมีระดับภาพที่มีความเหมาะสมใน

การสอบสัมภาษณ 

- ควรเสียบไมคโครโฟนเพื ่อความดังและ

คมชัดของเสียง 

 

ใชผานคอมพิวเตอร/Laptop 

- ตรวจสอบวาคอมพิวเตอร/Laptop มีกลอง

หรือ Webcam ท่ีมีความคมชัด 

- ควรเสียบไมคโครโฟนเพื ่อความดังและ

คมชัดของเสียง 

 

6 ตรวจสอบระดับสัญญาณ

อินเทอรเน็ต 

สัญญาณควรมีความเร็วและเสถียร เนื่องจาก

การรับ/สงสัญญาณท่ีไมดีอาจสงผลถึงคุณภาพ 

ของภาพและเสียง 

 

7 ตรวจสอบสภาพแวดลอม

โดยรอบ 

สภาพแวดลอมควรอยูในหองหรือสถานท่ีท่ีมี

แสงสวางเพียงพอและไมมีเสียงดังรบกวน 

 

8 การแตงกาย แตงกายในวันสอบสัมภาษณดวยชุดนักเรียน

หรือชุดนักศึกษาใหเรียบรอย 

 

9 เอกสารยืนยันตัวตนใน

การสอบสัมภาษณ 

แสดงบัตรประชาชนตอคณะกรรมการฯ  

ในวันสอบสัมภาษณเพื่อยืนยันตัวตนกอน

การสัมภาษณ 

 

  

 

/โดยผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ... 

 



 โดยผูมีสิทธิสอบสัมภาษณตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติและวิธีดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

ท่ี ข้ันตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผ ู สม ัครตรวจสอบอ ี เมล 

จดหมายคำเชิญเพื ่อเขา

หองรอสอบสัมภาษณ 

จดหมายคำเช ิญเข าห องรอสอบ

ส ัมภาษณ   (ล ิ งค  Google Meet) 

ส งไปย ังอ ี เมลของผูม ีส ิทธ ิสอบ

ส ัมภาษณท ุกคน ในว ันเสาร  ท่ี   

16 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. 

โดยจะเร ิ ่มช ี ้แจงข อปฏ ิบ ัต ิและ

คำแนะนำตาง  ๆในการสอบสัมภาษณ 

เวลา 08.45 น. 

หากผูมีสิทธิสอบสัมภาษณไมเขา

มาในหองรอสัมภาษณภายในเวลา 

09.00 น. ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์

ในการสอบส ัมภาษณ และไม

สามารถเรียกรองสิทธิใด ๆ ไดอีก 

 

2 ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณรอ

เรียกตัวเขาสอบสัมภาษณ 

คณะกรรมการดำเนินการสอบ

คัดเลือกฯ จะเปนผูเรียกชื่อและ

ส  งรห ัส เพ ื ่ อ ให ผ ู  ม ี ส ิทธ ิสอบ

สัมภาษณเขาหองสอบสัมภาษณ

โดยเรียกจากการเลือกในลำดับท่ี 

1 ตามลำดับจนครบถวน 

- ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณตองอยูใน

หองรอสัมภาษณตลอดชวงระยะ 

เวลาของการสอบสัมภาษณ 

- ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณที่ตองการ

ส ัมภาษณในลำด ับท ี ่  2 และ 3  

เมื ่อสอบสัมภาษณในลำดับที ่  1 

เสร็จเรียบรอยแลว ใหกลับเขามา

รอในหองรอสอบสัมภาษณ และ

แจงความประสงคในการขอเขา

สอบสมัภาษณในลำดับถัดไป 

3 ประกาศผลสอบสัมภาษณ วันท่ี 25 มกราคม 2564 หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

 หมายเหตุ กรณีผูที่มีรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณแตไมดำเนินการสอบสัมภาษณตามรายละเอียดท่ี

กำหนดไวใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณและไมสามารถเรียกรองสิทธิใด ๆ ไดอีก 

 ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยในขั้นตอนของการสอบคัดเลือกฯ หรือปญหาในการเขาหองสอบสัมภาษณ  

สามารถติดตอสอบถามและแจงปญหาไดที ่ งานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร  

โทร 0 2555 2000 ตอ 8113 หรือสายดวน โทร 088 751 5856 ในวันและเวลาราชการ 

 


