
เอกสารแนบทายประกาศ เร่ือง ขอปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษดวยวิธีการ 
สัมภาษณและนําเสนอผลงาน สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ

(หุนยนต/นวตักรรมหรือสิ่งประดษิฐ) ผานทางออนไลน (Google Meet) 
วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

************************ 
การสัมภาษณและนําเสนอผลงาน (Portfolio) ของผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจะดําเนินการผานะบบ ออนไลน

โดยเปนการจําลองเสมือนการสอบสัมภาษณจริงตัวตอตัวท้ังภาพและเสียง ผานชองทาง Google Meet ชองทาง
เดียวเทานั้น โดยจะแบงหองสัมภาษณออกเปน 6 หอง ดังนี้ 

หอง ช่ือหอง รายละเอียด 

1 หองรอสอบสัมภาษณ (หองสวนกลาง) เรียกผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเขา 

หองสัมภาษณตามลําดับ 

2 หองสอบสมัภาษณภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คัดเลือกนศ. PE และ E-RE 

3 หองสอบสัมภาษณภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส คัดเลือกนศ. MHLE 

4 หองสอบสัมภาษณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คัดเลือกนศ. IE 

5 หองสอบสัมภาษณภาควชิาวิศวกรรมวสัดแุละเทคโนโลยีการผลติ คัดเลือกนศ. MATE และ I-IME 

6 หองสอบสัมภาษณภาควชิาวิศวกรรมเคมี คัดเลือกนศ. Ch.E 

ผูม ีสิทธ ิสอบสมัภาษณตองเตรียมเอกสารและเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ ดังนี้ 
 

ท่ี รายการ รายละเอียด หมายเหตุ 

1 กรอกขอม ูลเพ ื่อย ืนย ัน - กรอกรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง https://forms.gle/eZd6x6kSoF7
7JS3q7  (ลิ้งแบบฟอรม) 

(ภายในวันท่ี 4 มกราคม 2564) 

 การเขาสอบส ัมภาษณ - ท่ีอยูอีเมลตองเปนบัญชี Google เทานั้น 

 ออนไลน - อัพโหลดเอกสาร ปพ.1 (ใบเกรดเฉล่ีย 

  5 ภาคการศึกษา) เอกสารตองเปนไฟล PDF 

  มีความชัดเจนและครบถวน 

2 บัญชี Google หากม ีบ ัญช ี Google แลว  

  - ตรวจสอบวาสามารถลงชื่อเขาใชบัญชี (อ ีเมล) 

  ของ  Google ท ี่ระบุไว ในแบบฟอรมย ืนย ัน 

  การเขาสอบสัมภาษณออนไลน 

  หากไมมีบัญชี Google  

  - ดําเนินการสมัครใหเรียบรอยกอนวันกรอก 

  แบบฟอรมยืนยันการเขาสอบสัมภาษณออนไลน 

/3. ดาวนโหลด Google Meet… 

https://forms.gle/eZd6x6kSoF77JS3q7
https://forms.gle/eZd6x6kSoF77JS3q7


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 ใชผานคอมพ ิวเตอร/Laptop 
(ไมตองดาวนโหลด) 

4 เอกสารนาํเสนอผลงาน 
(Portfolio) หรือ Power 
Point นําเสนอผลงาน 

ไฟลเปน PDF หรือนําเสนอผานโปรแกรม 
Microsoft Power Point 

การนําเสนอผลงานผาน 
Google Meet รายละเอียด 
ตัวอักษรและภาพควรมี 

ความช ัดเจนและคมช ัด 

5 ตรวจสอบอ ุปกรณเสร ิม 
สําหรับการใชงานภาพ
และ เสียง (กลอง/
ไมโครโฟน) 

ใชผาน Smartphone/Tablet 
- กลองหนาควรมีความคมชัด และมีท่ีตั้ง   
กลองใหมีระดับภาพท่ีมีความเหมาะสมใน 
การสอบสัมภาษณ 

- ควรเส ียบไมคโครโฟนเพ ื่อความด ังและ 

คมชัดของเสียง 

 

ใชผานคอมพิวเตอร/Laptop 
- ตรวจสอบวาคอมพิวเตอร/Laptop มีกลอง 
หรือ Webcam ท่ีมีความคมชัด 

- ควรเส ียบไมคโครโฟนเพ ื่อความด ังและ 

คมชัดของเสียง 

 

6 ตรวจสอบระดับสัญญาณ 
อินเทอรเน็ต 

สัญญาณควรมีความเร็วและเสถียร เนื่องจาก 
การรับ/สงสัญญาณท ี ไมด ีอาจสงผลถ ึงค ุณภาพ 

ของภาพและเสียง 

 

7 ตรวจสอบสภาพแวดลอม 

โดยรอบ 

สภาพแวดลอมควรอยูในหองหรือสถานท่ีท่ีมี 

แสงสวางเพ ียงพอและไมม ีเสียงดังรบกวน 

 

8 การแตงกาย แตงกายในวันสอบสัมภาษณดวยชุดนักเรียน 

หรือชุดนักศึกษาใหเรียบรอย 

 

9 เอกสารยืนยันตัวตนใน 
การสอบสัมภาษณ 

แสดงบัตรประชาชนตอคณะกรรมการฯ ใน
วันสอบสัมภาษณเพื่อยืนยันตัวตนกอน 

การสัมภาษณ 

 

 
 
 

 

/โดยผูม ีสิทธ ิสอบสัมภาษณ... 



โดยผูม ีสทิธ ิสอบสมัภาษณตองปฏ ิบัติตามขอปฏ ิบัติและว ิธ ีดําเนินการสอบค ัดเล ือก ดังนี้ 
 

ท่ี ข ั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูสมัครตรวจสอบอีเมล 
จดหมายคําเชิญเพ่ือเขา    
หองรอสอบสัมภาษณ 

จดหมายคําเชิญเขาหองรอสอบ 
สัมภาษณ (ลิงค Google Meet) 
ส งไปยังอ ี เมลของผูม ีส ิทธิ์ สอบ 
สัมภาษณทุกคน ในวันเสารท่ี 8 
มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. 
โดยจะเริ่มชี้แจงขอปฏิบัติและ 
คําแนะนําตาง ๆ  ในการสอบ
สัมภาษณเวลา 08.45 น. 

หากผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไมเขา 
มาในหองรอสัมภาษณภายในเวลา 
09.00 น. ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ 
ในการสอบสัมภาษณและ 
ไมสามารถเรียกรองส ิทธิใด ๆ  
ไดอ ีก 

2 ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณรอ 
เรียกตัวเขาสอบสัมภาษณ 

คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
คัดเลือกฯ จะเปนผูเรียกชื่อและ  
สงรหัสเพื่อใหผูมีสิทธิสอบ 
สัมภาษณเขาหองสอบสัมภาษณ 
โดยเรียกจากการเลือกในลําดับท่ี 
1 ตามลําดับจนครบถวน 

- ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณตองอยูใน  
หองรอสัมภาษณตลอดชวงระยะ 
เวลาของการสอบสัมภาษณ 
- ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณที่ตองการ 
สัมภาษณในลําดับท่ี 2 และ 3 เม่ือ
สอบสัมภาษณในลําดับท่ี 1 เสร็จ
เรียบรอยแลว ใหกลับเขามา รอ
ในหองรอสอบสัมภาษณ และ แจง 
ความประสงคในการขอเขา 

สอบสัมภาษณในลําดับถ ัดไป 

3 ประกาศผลสอบสัมภาษณ ว ันท ี 14 มกราคม 2565 หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ กรณีผูท่ีมีรายช่ือมีสิทธิสอบสัมภาษณแตไมดําเนินการสอบสัมภาษณตามรายละเอียดท่ี 
กําหนดไวใหถือวาผูนั้นสละสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณและไมสามารถเรียกรองสิทธิใด ๆ ไดอีก 

ท้ังนี้ หากมีขอสงสัยในข้ันตอนของการสอบคัดเลือกฯ หรือปญหาในการเขาหองสอบสัมภาษณ 
สามารถติดตอสอบถามและแจงปญหาไดท่ี งานกิจการนักศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร โทร   
0 2555 2000 ตอ 8113 หรือสายดวน โทร 088 751 5856 ในวันและเวลาราชการ หรือที่เพจ Facebook งาน
วิชาการและงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 


	เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ขอปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษด้วยวิธีการ สัมภาษณและนำเสนอผลงาน สำหรับผู้มีความสามารถดีเดนด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์(หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ผานทางออนไลน์ (Google Meet)

