
ค ำอธิบำย และ ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ออนไลน์ 
รอบ 1 TCAS 1 Portfolio ปีกำรศึกษำ 2565 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
(เชียงใหม่ ตำก เชียงรำย ล ำปำง น่ำน พิษณุโลก) 

 
1. ประกำศเปลี่ยนแปลงข้ันตอนกำรสอบสัมภำษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 
ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

1.1 ยืนยันก ำหนดกำรเดิม :  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  
  entrance.rmutl.ac.th/Qc (เมนูที่ 7) 
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ม.ค. 65 รายงานตัวเวลา 9.00 น. 

1.2 ยกเลิกสอบสัมภำษณ์ : ที่ผู้เข้าสอบต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัย ทุกราย 
1.3 ให้สอบสัมภำษณ์ออนไลน์แทน : ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการออนไลน์  

                ตามข้ันตอนวิธีการของแต่ละคณะ โดยให้ติดตามอย่างใกล้ชิดที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc  
      (เมนูที่ 7.2) ต่อไป 

 
2. ขอ้ปฏิบัติก่อนกำรสอบสัมภำษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ออนไลน์ 
   2.1 ส ำหรับผูเ้ข้ำสอบ กลุ่ม A Portfolio ควำมสำมำรถด้ำนนักกีฬำและผู้น ำนักศึกษำ 
        - ให้ด ำเนินกำรอัพโหลดเอกสำรประกอบกำรสมัคร :  
    เอกสำรแสดงกำรศึกษำ รบ. หรือ ปพ.1 ตามวุฒิการศึกษาเดิมที่ใช้ในการสมัคร  
               จากฉบับจริง ที่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรอง 
        เอกสารโดยสถานศึกษา เช่น เอกสารที่พิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น)  
    Portfolio แสดงความสามารถพิเศษด้านที่ตนเองสมัคร 
    - ข้อก ำหนดกำรอัพโหลดเอกสำร : สแกนเอกสารดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์   
นามสกุล .pdf อย่างละ 1 ไฟล์ แล้ว Upload ไฟล์ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย ที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc 
เมนูที่ 3.5 ระหว่างวันที่ 17 – 20 ม.ค. 65 (ไม่ Upload เอกสาร มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือก
ทุกกรณี) ให้อัพโหลดเฉพาะ ผู้เข้าสอบกลุ่ม A  
     
 2.2 ส ำหรับผูเ้ข้ำสอบ กลุ่ม B Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษท่ัวไป  
          - ไม่ต้องอัพโหลดเอกสำร : เนื่องจากได้ด าเนินการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครไปแล้ว  
             ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 
       - ซ้อมสอบสัมภำษณ์(ซ่อมใหญ่) ก่อนสอบจริง : เฉพาะผู้เข้าสอบกลุ่ม B ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุก
ราย ให้ทดสอบการเข้าระบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ซ้อมใหญ่)  ในวันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 08.00-10.00 น. 
entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 7.2 ก่อนสอบจริงในวันที่ 22 ม.ค. 65 
       - ท ำแบบประเมินก่อนสัมภำษณ์ : เฉพาะผู้เข้าสอบกลุ่ม B ในหลักสูตร 106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เชียงใหม่ ทุกราย ให้เข้าท าแบบประเมินก่อนสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่ 
entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 7.2  ก่อนเข้าซ้อมใหญ่ และ เข้าสอบจริง ตามล าดับ 
  - ประกำศเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ : ให้ผู้เข้าสอบกลุ่ม B เฉพาะคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ่านและด าเนินการตามประกาศเพ่ิมเติมของคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่แนบ ท้ายเอกสารฉบับนี้ หรือเข้าดูที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 7.2   



3. เกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ  
มหาวิทยาลัยไม่จัดสอบข้อเขียน แต่จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็น
คร ู(สอบวัดแววความเป็นครูเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การ
แต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ (ดังนั้นจะมีผู้สอบผ่ำน 
และ สอบไม่ผ่ำน) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 3.1 บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง และ 
 3.2 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ ของตนเอง และ 
 3.3 เอกสารที่แสดงผลการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ตามประกาศคุณสมบัติ  

คุณวุฒิผู้สมัคร เช่น ใบแสดงผลการเรียน / ใบรบ. / ใบปพ.1 / ใบเกรด / หนังสือรับรอง / สมุดพก เป็น
ต้น โดยต้องเป็นเอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม มาแสดงให้กรรมการตรวจสอบในวันสอบ
สัมภาษณ์ (เอกสารฉบับจริง คือ เอกสารที่ออกโดยสถานศึกษา มีตราประทับ และลงนามโดย
ผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่เอกสารที่ส าเนาจากฉบับจริง) 1 ชุด  

 3.4 กรณีไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่ก าหนดได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยและจ าเป็น 
  อย่างที่สุด  เช่น ประสบอุบัติเหตุรุนแรง เป็นต้น ให้ผู้สมัครหรือผู้ปกครองแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่  
  ทราบพร้อมแสดงหลักฐาน ก่อนเวลา 10.00 น. ของวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น หากแจ้งภายหลังจากท่ี 
  ก าหนด มหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 3.5 เฉพาะหลักสูตร *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง เท่านั้น 
 
4. ก ำหนดและวิธีกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ออนไลน์ 
  ก ำหนดกำรสอบ วันที ่22 มกรำคม 2565 รำยงำนตัวเวลำ 09.00 น.  
       ด้วยวิธีกำรออนไลน์เข้ำสอบท่ี entrance.rmutl.ac.th/Qc  (เมนูที่ 7.2)  
      แล้วใหเ้ลือกลิงค์เข้ำสอบตำมกลุ่มที่ตนเองมีรำยชื่อเข้ำสอบสัมภำษณ์ เท่ำนั้น แบ่งได้ดังนี้ 
      4.1 กลุ่ม A Portfolio ควำมสำมำรถด้ำนนักกีฬำและผู้น ำนักศึกษำ : แบ่งตามพ้ืนที่จัดการเรียนการสอน  
            ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก 
      4.2 กลุ่ม B Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษทั่วไป : แบ่งตาม คณะ/วิทยาลัยฯ ต้นสังกัดของหลักสูตร ได้แก่ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
    คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
       หมำยเหตุ ดูต้นสังกัดของหลักสูตร ได้ที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc  (เมนูที่ 1 ตารางจ านวนรับ หน้า 13 - 16) 
  
 
 
 

งำนรับนักศึกษำใหม่ ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.) 
โทร.053 921444 ต่อ 1234 หรือ โทร.064 9617283 ในวันและเวลำรำชกำร 
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