
เอกสารแนบท้ายประกาศการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
รอบท่ี 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 
 
 
 
 

102 ภาษาอังกฤษ 40 คุณสมบัติเฉพาะ  
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         

ไม่น้อยกว่า 3.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ      

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษ          
ไม่เกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เชน่       
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

105 นาฏศิลป ์ 40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1.  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.75  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง 

เทียบเท่าระดบัภาค  ระดบัประเทศ โดยได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เชน่      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 

3. หลักฐานด้านการแสดงความสามารถทางนาฏศิลป์ในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในงานตา่ง ๆ ไมต่่ ากว่า  5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

106 พลศึกษา 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75   
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   

ไม่น้อยกว่า 2.50  
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

ไม่น้อยกว่า 3.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทาง     

ด้านกีฬาเทียบเท่าระดับภาค ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรอง
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย 
หรือส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่เกิน 5 รายการ    

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

110 สังคมศึกษา 40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ           

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือแข่งขันทักษะ  
การผลิตสื่อนวตักรรมเทคโนโลยีด้านสังคมศึกษา ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม                 
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

113 ดนตรีศึกษา 
(วิชาเอกดนตรี
ไทย) 

15 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางดนตรีไทยหรือดนตรีพืน้บ้าน 

เช่น วงเคร่ืองสายไทย วงปี่พาทย์ วงโปงลาง วงกันตรึม             
วงมโหรีเขมร เป็นต้น ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 

หมายเหตุ 
1. มีการประเมินทักษะการอ่านโน้ต ทักษะการฟัง และทักษะการร้อง

ตามโนต้ 
2. มีการประเมินทักษะการปฏบิัติเคร่ืองดนตรี 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 
 

114 ดนตรีศึกษา  
(วิชาเอกดนตรี
ตะวันตก)  

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกว่า 2.75 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางดนตรีตะวนัตก เช่น วงดนตรี

เครื่องเป่า วงดนตรีโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง วงสตริง                
การแสดงเดี่ยว เป็นตน้ ไม่เกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น     
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ 

หมายเหตุ 
1. มีการประเมินทักษะการอ่านโน้ต ทักษะการฟัง และทักษะการร้อง

ตามโนต้ 
2. มีการประเมินทักษะการปฏบิัติเคร่ืองดนตรี 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

115 ภาษาไทย 40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาไทย หรือมีผลงาน     

การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น         

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

116 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกว่า 3.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันใน

โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในระดบัจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ         
ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม             
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

119 ฟิสิกส ์ 40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เรียนรายวิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00   

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันในโครงงาน

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

120 ศิลปศึกษา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 
1. มีผลงานทางด้านศิลปะปะทีม่ีกาแข่งขันในระดับเขต ระดบัจงัหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศหรือนานาชาติ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

3. มีภาพผลงานศิลปะของตนเองประกอบในแฟ้มผลงาน  
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

140 คณิตศาสตร ์ 40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 
3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์            

ไม่น้อยกว่า 3.00   

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันทาง  

ด้านคณิตศาสตร์ ในระดบัเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด  
ขึ้นไป ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

186 การศึกษาปฐมวัย 40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันทักษะ      

การเล่านิทาน ดา้นดนตรี ด้านนาฏศิลป์ การประดิษฐ์             
ด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือทักษะความสามารถในดา้นอื่น ๆ       
ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ 

 
 
 



6 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

189 เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ 
การศึกษา 

40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 3.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันทาง  

ด้านการผลิตหนังสั้น หรือการเขียนโปรแกรมการบังคับหุน่ยนต์ 
หรือการผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือการประกวดภาพถ่าย ในระดับ   
เขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจงัหวัดขึ้นไป ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
154 ภาษาไทย 40 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันทาง  

ด้านภาษาไทย ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
155 ภาษาอังกฤษ 65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไมน่้อยกว่า 2.50 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมแข่งขัน หรือการได้รับรางวัลใน    

การแข่งขันทางดา้นภาษาต่างประเทศ  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม             
กิจกรรมภาวะผู้น า กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง   
ไม่เกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไมน่้อยกว่า 2.50 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันใน

กิจกรรมด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม              
กิจกรรมภาวะผู้น า กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง 
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ศิลปกรรมบัณฑิต 

(ศป.บ.) 
204 ศิลปะดิจทิัล 65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันที่

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ศิลปะ งานด้านออกแบบในระดับสถานศึกษา
ขึ้นไป ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
205 บรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศ
ศาสตร ์

40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันใน

กิจกรรมด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง 
ไม่เกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ศิลปกรรมบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

206 ดนตร ี 60 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน (5 ภาคเรียน)  ไมน่้อยกว่า 2.00 ขึ้น

ไป 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันด้านดนตรี  

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
323 การพัฒนาสังคม 100 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.00 
3. นักเรียนพิการไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แต่ทั้งนี้ต้องมสีมุด

ประจ าตัวคนพิการ 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันใน

กิจกรรมด้านวิชาการทุกประเภท  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
รัฐประศาสศาสตร
บัณฑิต  (รป.บ.) 

801 รัฐประศาสน
ศาสตร ์

65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.25  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการทุกประเภท    

จ านวน 5 รายการ  
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ  เช่น     

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า  กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง 
จ านวน 5 รายการ เท่านั้น 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

นิติศาสตรบัณฑิต   
(น.บ.) 

901 นิติศาสตร ์ 65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกว่า 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมด้าน

วิชาการที่เกี่ยวกับการตอบปัญหาทางกฎหมาย ในระดบัจังหวดั   
ขึ้นไป  ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น     
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
210 คณิตศาสตร ์ 30 

 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.75 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 

2.75 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันด้าน

คณิตศาสตร์ในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น     

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) 
230 วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
40 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มของกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            
ไม่น้อยกว่า 2.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันทาง       

ด้านคอมพิวเตอร์  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น     

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 232 ภูมิศาสตร์และ        30 คุณสมบัติเฉพาะ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

(วท.บ.) ภูมิสารสนเทศ 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไมน่้อยกว่า 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันโครงงาน

ทางดา้นวิทยาศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) 
240 วิทยาศาสตร์การ

กีฬา 
65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ไมน่้อยกว่า 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางดา้นกีฬา โดยได้การรับรอง 

โดยกรมพลศึกษาหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย  ไม่เกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น     
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) 
243 สถิติประยุกต ์ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00  
3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              

ไม่น้อยกว่า 2.50  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางดา้น

คณิตศาสตร์  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง  
ไม่เกิน 5 รายการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 249 เคมี 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

(วท.บ.) 1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00  
3. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไมน่้อยกว่า 2.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ หรือการแข่งขันทักษะ ทางวิทยาศาสตร์     
ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 
(ส.บ.) 

265 สาธารณสุขศาสตร ์ 65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่  2.50 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               

และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า 2.50  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันการตอบ

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับสุขภาพของ
โรงเรียนหรือชุมชน   ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

267 ชีววิทยา 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00  
3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             

ไม่น้อยกว่า 2.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานทาง            

ด้านวิทยาศาสตร์  (ดา้นชีววิทยา)  หรือการเข้าอบรมโครงการ   
ค่ายชีววิทยาจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง           
ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
268 วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือ เทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่  2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรทางวิชาการทุกประเภท      

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น     

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
271 นวัตกรรมสิ่งทอ

และการออกแบบ 
25 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6, ปวช. , ปวส. 
หรือเทียบเท่า  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร ์ 

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

272 นวัตกรรมอาหาร
และแปรรูป 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
418 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือกกลุ่มเรียนได้ 
- กลุ่มวิชาการ
พัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
- กลุ่มการพัฒนา
มัลติมีเดียและเกม) 

65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานทาง                

ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเป็นนักเรียนที่ผา่นการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์
โอลิมปิก (สอวน.) คา่ยที่ 1 หรือได้รับรางวัลระดับตา่ง ๆ           
ในด้านคอมพิวเตอร์   ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ  

 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

502 สัตวศาสตร ์
 

65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 1.80  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการที่เกี่ยวข้องกับ 

โครงงานวิชาการทางด้านการเลีย้งสัตว์หรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงสัตว์ ดา้นวิทยาศาสตร ์ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านความคิด
สร้างสรรค์  โครงงานสิง่ประดษิฐ์   ไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ  

 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

503 ประมง 
 

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

 2. มีความสนใจดา้นวชิาการทางด้านการประมง ดา้นการเกษตร และ
ด้านวิทยาศาสตร์ อ่ืน ๆ 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการที่เกี่ยวข้องกับ 

ด้านการประมง  ดา้นการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านความคดิ
สร้างสรรค์  โครงงาน  สิง่ประดษิฐ์  อย่างน้อย 3 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม       
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ  

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
504 เกษตรศาสตร์ 100 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 1.80  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการที่เกี่ยวข้องกับ  

การเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านความคิด
สร้างสรรค์  โครงงานกิจกรรมสงิประดิษฐ์ หรือด้านกีฬา            
ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ  

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
555 เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม 
25 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท        

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม             
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

หมายเหตุ   
   วันสอบสัมภาษณ์มีการประเมินทักษะการวาดเส้นทางสถาปตัยกรรม    
หรือพื้นฐานการออกแบบเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 

557 เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 1.80 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท       

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
559 วิศวกรรม       

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น     

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ  

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
560 เทคโนโลยี     

เซรามิกส์และการ
ออกแบบ  

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ  

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
561 เทคโนโลยี  

วิศวกรรมโยธา 
45 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกว่า 1.80 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

562 เทคโนโลยี
วิศวกรรม

35 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  หรือเทียบเท่า 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

อิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 

563 ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท       

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ  

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 
350 การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์
65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ 

 
บัญชบีัณฑิต     
(บช.บ. 4 ปี ) 

352 การบัญช ี 130 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.50 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญดา้นการบัญชี ด้านสถิติ        

ด้านการค านวณ  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 
353 การเงินและ     

การธนาคาร 
65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกว่า 2.50  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

354 การตลาด 65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

กรณี ปวส. รับเฉพาะสาขาวชิาการตลาด 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ 

3. หลักฐานด้านประสบการณ์ในด้านการตลาด เช่น การขายของ(ถ้ามี) 
  

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

356 การจัดการ 65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม             
กิจกรรมภาวะผู้น า ไม่เกิน 5 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

357 การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.00 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

ด้านกีฬา ด้านภาษาอังกฤษ  ไมเ่กิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม             
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 
358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกว่า 2.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท  

ด้านคอมพิวเตอร์  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(ศ.บ.) 
361 เศรษฐศาสตร์  

(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือก กลุ่มเรียนได้ 
- กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์การ
จัดการธุรกิจ 
- กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการ
บริหาร) 

65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท  

ด้านกีฬา ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นศ.บ.) 

701 การสื่อสารมวลชน 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2563 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท  

ด้านการถ่ายภาพ การตัดต่อวีดโิอ  ไม่เกิน  5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น      

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม            
กิจกรรมภาวะผู้น า   ไม่เกิน 5 รายการ  

 
พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 
(พย.บ.) 

955 พยาบาลศาสตร ์ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. เรียนอยู่ในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ         

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยไดท้ั้ง 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน 
6. น้ าหนัก ส่วนสูงและดชันีมวลกาย (BMI) ขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของ

คณะกรรมการ 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือการแข่งขันทาง

วิชาการ เชน่ การเข้าค่าย สอวน. การแข่งขันทางวชิาการระดบั
นานาชาติ ระดบัชาติ ระดบัภาค ระดับเขตการศึกษา ระดับจงัหวัด 
หรือระดับโรงเรียน ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ า          
ไม่เกิน 5 รายการ 

3. หลักฐานที่แสดงความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เชน่   
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ไม่เกิน 5 รายการ 

 


