




วิศวฯ 

รับ 4 รอบ



รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

วิศวฯ 

ไมรับ

รอบที่ 1 

Portfolio

ไมมีการสอบขอเขียน
กลุม :

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

รอบที่ 2 

Quota

การรับนักศึกษาแบบโควตา

กลุม :

นักเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่/ 

โควตาโรงเรียนในเครอืขาย / 

โครงการพิเศษ

รอบที่ 3
รับตรงรวมกัน

ม./ส กําหนดเกณฑอิสระ 
และนักศึกษาเลือกสาขาวิชา

แบบ Post Select 
กลุม : 

ผูสมัคร /นักเรียน
ทั่วประเทศ 

รอบที่ 4 

Admission

ใชเกณฑแตละสาขา
เหมือนกันหมด 

(เกณฑที่กําหนดไว
ลวงหนา 3 ป) 

กลุม : 
ผูสมัคร /นักเรียน

ทั่วประเทศ 

“TCAS (Thai university Central Admission System)” 

B. การรับสมัครเขาศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป’62



B. การรับสมัครเขาศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป’62

จํานวนรับจริงแตละปการศกึษา 

∼800 (หลักสูตรปกติ) + ∼200 (นานาชาติ) =∼1,000 คน

* ดูประกาศการรับแตละโครงการอยางเปนทางการ * 

www.admissions.chula.ac.th

การสมัครเขาศึกษา www.atc.chula.ac.th

กรณีรับตรงรวมกัน http://a.cup.net

รอบที่ 1 

Portfolio

1.1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและในกลุมโรงเรียน

วิทยาศาสตรของประเทศไทย 20 คน
1.2 โอลิมปกวิชาการ 89 คน
1.3 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน 7 คน
1.4 ความสามารถดีเดนดานกีฬา (ทีมชาติ) 2 คน

แจงรับรวม 118 คน

รอบที่ 2 

Quota

แจงรับรวม 40 คน 
2.1 จุฬาฯ – ชนบท 5 คน
2.2 ความสามารถดีเดนระดับ

ชาติทางกีฬา 5 คน
2.3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 30 คน

รอบที่ 3
รับตรงรวมกัน

แจงรับรวม 605 คน 

รอบที่ 4 

Admission

แจงรับรวม 67 คน 

กรณีที่ไดผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาไมครบตามจํานวนที่ประกาศ คณะฯ จะพิจารณานําจํานวนที่วางไปรวมกับการรับในรอบอื่นๆ 

http://www.admissions.chula.ac.th/
http://www.atc.chula.ac.th/
http://a.cup.net/


B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 1 Portfolio”

1. กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรของประเทศ 20 คน

กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในปการศึกษา 2561 / เปนนักเรียนในกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรของประเทศไทย / 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.50 / มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยผลงานทางวิชาการ (ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ) จิตอาสาหรือความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะ

แจงรับรวม 118 คน



B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 1 Portfolio”

2. โอลิมปกวิชาการ 89 คน แบงออกเปน

2.1 โอลิมปกวิชาการ  (โยธา 6 ไฟฟา 10 เครื่องกล 5 เคมี 5 ปโตรเลียม 2 สํารวจ 1 รวม 29 คน)
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2561 / มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไมต่ํากวา 3.50 / มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยผลงานทางวิชาการ 
(ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ) จิตอาสาหรือความสามารถพิเศษ / เขาคายฝกอบรมเขมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 
ที่เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันระหวางประเทศ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมีและคอมพิวเตอร

คุณสมบัติเฉพาะ

แจงรับรวม 118 คน



B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 1 Portfolio”

2.2 โอลิมปกวิชาการ  (คอมพิวเตอร 60 คน)
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2561 / มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไมต่ํากวา 3.50 / มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยผลงานทางวิชาการ 
(ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ) จิตอาสาหรือความสามารถพิเศษ /เปนผูไดรับเหรยีญทอง เหรียญเงิน หรือ เหรียญทองแดงใน
การแขงขันโอลิมปกระดับชาติของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) ในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศในสาขาวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และคอมพิวเตอร

คุณสมบัติเฉพาะ

แจงรับรวม 118 คน



3. พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ 7 คน
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2561 / มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 
รวม 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.50 / มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวยผลงานทาง
วิชาการ (ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ) จิตอาสาหรือความสามารถพิเศษ / ผานการคัดเลือกเพ่ือเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชนโดยเปนเยาวชนในกลุม Genius ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) แจงรายชื่อมายังคณะวิศวกรรมศาสตร

คุณสมบัติเฉพาะ

4. ความสามารถดีเดนดานกีฬา (ทีมชาติ) 2 คน

เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในปการศึกษา 2561 และเปนนักกีฬามาตรฐานระดับโลก/ทีมชาติไทยในการ

แขงขันระดับนานาชาติ/เยาวชนทีมชาติไทย / มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา 

ไมต่ํากวา 3.50 / มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 1 Portfolio” แจงรับรวม 118 คน



เกณฑการคัดเลอืก (หองเรียนพเิศษวิทยฯ / โอลิมปกวิชาการ / อัจฉริยภาพฯ)

1. เกณฑคะแนนการสอบสัมภาษณ (100 คะแนน) คาน้ําหนัก

1.1 ความรูวิชาหลัก / ความรูเฉพาะสาขาวิชา    25 คะแนน

1.2 ทักษะทางสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 25 คะแนน 

1.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ 25 คะแนน

1.4 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25 คะแนน

เกณฑการพิจารณาผูผานการคัดเลือก ไมตํ่ากวารอยละ 70 คะแนน

2. เกณฑคะแนนการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน (100 คะแนน)
2.1 ผลงานทางวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 30 คะแนน

2.2 ผลงานทางวิชาการ (ระดับชาติ) 30 คะแนน

2.3 จิตอาสาและความสามารถพิเศษ 40 คะแนน

B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 1 Portfolio”   แจงรับรวม 118 คน



เกณฑการคัดเลอืก (ความสามารถดีเดนดานกีฬา (ทีมชาติ))

1. เกณฑคะแนนการสอบสัมภาษณ (100 คะแนน) คาน้ําหนัก

1.1 ความรูวิชาหลัก / ความรูเฉพาะสาขาวิชา    25 คะแนน

1.2 ทักษะทางสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 25 คะแนน 

1.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ 25 คะแนน

1.4 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 25 คะแนน

เกณฑการพิจารณาผูผานการคัดเลือก ไมตํ่ากวารอยละ 70 คะแนน

2. เกณฑคะแนนการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน (40 คะแนน)
2.1แฟมสะสมผลงานทางดานกีฬา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2559 -2560 40 คะแนน

B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 1 Portfolio”   แจงรับรวม 118 คน



B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 2 Quota”

1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) 30 คน
เปนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) / เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
ปการศึกษา 2561 / มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.25

2. จุฬาฯ - ชนบท 5 คน
ไดคะแนนเฉลี่ยกลุมวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 กลุมวิชาสังคมศึกษาไมต่ํากวา 2.75 กลุมวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.75
กลุมวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.75 และกลุมวิชาอื่นๆ แตละกลุมไมต่ํากวา 2.00 / เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ในปการศึกษา 2561 มี GPAX ไมต่ํากวา 2.50 (ดูรายละเอียดประกาศคุณสมบัติเพ่ิมเติม)

คุณสมบัติเฉพาะ

แจงรับรวม 40 คน

3. พัฒนากีฬาชาติ 5 คน
เปนนักกีฬาทีมชาติไทย/เยาวชนทีมชาติไทย/เปนผูที่ไดอันดับที่ 1-3 ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ หรือ
รายการแขงขันอื่นๆ ที่เทียบเทาตามชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในชวงระหวางป 2559-2561 / เปนผูที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2561 มี GPAX ไมต่ํากวา 2.00 / การทดสอบความสามารถทางการกีฬา (ดูรายละเอียด
ประกาศคุณสมบัติเพ่ิมเติม)



เกณฑการคัดเลอืก (สาธิตจุฬาฯ / จุฬาฯ-ชนบท / พัฒนากีฬาชาติ)

B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 2 Quota” แจงรับรวม 40 คน

o GAT วัดความถนดัทั่วไป 20%

o PAT 1 วัดความถนดัทางคณิตศาสตร 20%

o PAT 3 วัดความถนดัทางวิศวกรรมศาสตร 60%

โครงการจุฬาฯ-ชนบท และโครงการพัฒนากีฬาชาติ กําหนดเกณฑขั้นตํ่ารวมทุกรายวิชา 

(GAT / PAT 1 / PAT 3)



B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน”

เปนที่ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ เทียบเทา / มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม GPAX ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมต่ํากวา 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

แจงรับรวม 605 คน

เกณฑการรับสมัคร  
o คะแนน GPAX ขั้นต่ํา 2.50 (ไมนํามารวมคํานวณ) 

o GAT วัดความถนัดทั่วไป 20%

o PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร 20%

o PAT 3 วัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 60%

คะแนนรวมทุกรายวิชา

ไมต่ํากวา 51%

o วิศวกรรมศาสตร 430 คน  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30 คน
oวิศวกรรมอุตสาหการ 20 คน  วิศวกรรมสํารวจ 25 คน
oวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 15 คน  วิศวกรรมคอมพิวเตอร 50 คน
oวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 20 คน  วิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี 15 คน

สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร รวม 605 คน



B. การรับสมัครเขาศึกษาฯ ป’62 : “รอบที่ 4 Admissions”

ตามประกาศคูมือการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ ทปอ.

คุณสมบัติเฉพาะ

แจงรับรวม 67 คน

o วิศวกรรมศาสตร 38 คน  วิศวกรรมสํารวจ 14 คน
o วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 10 คน  วิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี 5 คน

สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร รวม 67 คน

เกณฑการรับสมัคร  
o คะแนน GPAX 20%

o GAT วัดความถนัดทั่วไป 15%

o PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร 15%

o PAT 3 วัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 20%

o O-NET 30%
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