
เอกสารแนบท้ายประกาศการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2566 

 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

คณะครุศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 
 
 
 
 

102 ภาษาอังกฤษ 50 คุณสมบัติเฉพาะ  
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ    

ไม่น้อยกว่า 3.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ        

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษ          
ไม่เกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น  กจิกรรม  
จิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า         
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

105 นาฏศิลป ์ 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1.  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.75  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง 

เทียบเท่าระดบัภาค  ระดบัประเทศ โดยได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หรือ หลักฐานด้านการแสดงความสามารถทาง
นาฏศิลป์ในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในงานตา่ง ๆ ไม่ต่ ากวา่       
5 รายการ 

2.  หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เชน่           
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 
ไม่เกิน 5 รายการ 

หมายเหตุ 
1. มีการประเมินทักษะทางดา้นนาฏศิลป์เบื้องต้น 
2. มีการประเมินทักษะการใช้รา่งกายในการปฏิบัตนิาฏศิลป์เบือ้งต้น 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

106 พลศึกษา 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.75  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าแข่งขันทางดา้นกีฬาและเป็นตัวแทน

เทียบเท่าไม่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยได้รับการรับรองจากการกีฬา
แห่งประเทศไทย/ หรือสมาคมกีฬาจังหวัด/หรือสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย/หรือส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา/หรือหลักฐาน  
การเข้าร่วมโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด(Sport Hero)/หรือ    
โครงการพัฒนากีฬาเปน็เลิศระดับจังหวัด ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

110 สังคมศึกษา 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 3.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ           

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือแข่งขันทักษะ     
การผลิตสื่อนวตักรรมเทคโนโลยีด้านสังคมศึกษา ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมภาวะผูน้ า ไม่เกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

113 ดนตรีศึกษา 
(วิชาเอกดนตรี
ไทย) 

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.75 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางดนตรีไทยหรือดนตรีพืน้บ้าน 

เช่น วงเครื่องสายไทย 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. มีการประเมินทักษะการปฏบิัติเครื่องดนตรี 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 
 

114 ดนตรีศึกษา  
(วิชาเอกดนตรี
ตะวันตก)  

50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 2.75 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางดนตรีตะวนัตก เช่น วงดนตรี

เครื่องเป่า วงดนตรีโยธวาทิต  วงดนตรีลูกทุ่ง วงสตริง  การแสดงเดี่ยว 
เป็นต้น  ไม่เกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า   
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
หมายเหตุ 
1. มีการประเมินทักษะการอ่านโน้ต ทักษะการฟัง และทักษะการร้อง

ตามโนต้ 
2. มีการประเมินทักษะการปฏบิัติเครื่องดนตรี 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

115 ภาษาไทย 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 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 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 3.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันใน

โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทักษะทางวิทยาศาสตร์ในระดับ 
ระดับภูมิภาคขึ้นไป ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้าน กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมเพื่อ
สังคม และสาธารณะประโยชน์ ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

119 ฟิสิกส ์ 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เรียนรายวิชาฟสิิกส์ ไมน่้อยกว่า 4 รายวิชา 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

120 ศิลปศึกษา 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 
1. มีผลงานทางด้านศิลปะที่มีการแข่งขันในระดับเขต ระดบัจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศหรือนานาชาติ ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น         

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 
ไม่เกิน 5 รายการ 

3. มีภาพผลงานศิลปะของตนเองประกอบในแฟ้มผลงาน  
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

121 เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันทาง    

ด้านการผลิตหนังสั้น หรือการเขียนโปรแกรมการบังคับหุ่นยนต์ หรือ
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือการประกวดภาพถ่าย ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา หรือระดับจังหวัดขึ้นไป ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 
 

140 คณิตศาสตร ์ 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 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 

 



6 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

186 การศึกษาปฐมวัย 50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 3.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันทักษะ       

การเล่านิทาน ดา้นดนตรี ด้านนาฏศิลป์ การประดิษฐ์               
ด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือทักษะความสามารถในดา้นอ่ืนๆ          
ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย ไม่เกิน  5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น         
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
154 ภาษาไทย 40 คุณสมบัติเฉพาะ 

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

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาไทย           

หรือ มีหลักฐาน/ผลงานสรา้งสรรค์/ผลงานทางวิชาการทาง          
ด้านภาษาไทย เชน่ ผลงานเรื่องสั้น บทกวี นิยายออนไลน์     
ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น         
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
155 ภาษาอังกฤษ 65 คุณสมบัติเฉพาะ 

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

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมแข่งขัน หรือการได้รับรางวัลใน      

การแข่งขันทางดา้นภาษาอังกฤษ และหรือภาษาตา่งประเทศ         
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 2566 
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. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม

ด้านวชิาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม              
กิจกรรมภาวะผู้น า กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง   
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ศิลปกรรมบัณฑิต 

(ศป.บ.) 
204 ศิลปะดิจทิัล 

(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือกกลุ่มเรียนได้ 
- กลุ่มวิชาการ
ออกแบบกราฟฟิก 
- กลุ่มวิชาการ
ออกแบบสื่อดิจิทัล) 
 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศลิปะคอมพิวเตอร์ 

การท างานโดยใช้โปรแกรม Ps,Ai, Pr, อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง               
ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
205 บรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศ
ศาสตร ์

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

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม

ด้านวชิาการทุกประเภท 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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ศิลปกรรมบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

206 ดนตรีสากล 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันด้านดนตรี    

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
ดุริยางคศาสตร

บัณฑิต 
(ดศ.บ.) 

207 ดุริยางคศิลป ์ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

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. เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาระดบั ปวช.ภาคการศึกษาสุดท้าย 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกวา่ 2.00 
3. นักเรียนพิการไม่จ ากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แต่ทั้งนี้ต้องมสีมุด

ประจ าตัวคนพิการ 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม

ด้านวชิาการทุกประเภท  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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

รัฐประศาสศาสตร
บัณฑิต  (รป.บ.) 

801 รัฐประศาสน
ศาสตร ์
 

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

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการทุกประเภท     

ไม่เกิน 5 รายการ  
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ  เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
กิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมด้านการแสดง ไม่เกิน 5 รายการ  

 
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 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
210 คณิตศาสตร ์ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการหรือเข้าแข่งขัน

ด้านคณิตศาสตร์ในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 

230 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันทาง         

ด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับทักษะด้านดิจทิัลในระดบัเขตพื้นที่การศึกษา
ขึ้นไป ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) 
240 วิทยาศาสตร์     

การกีฬา 
65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และสุขศึกษาและพลศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 2.00  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงผลงานดา้นกีฬาในระดบัตา่ง ๆ ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ด้านสุขภาพ หรืออ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้อง ไม่เกิน 5 รายการ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

249 เคมี 
 

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. แผนการเรียน วิทย์ - คณิต 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันด้าน

วิทยาศาสตร์ 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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 
(ส.บ.) 

265 สาธารณสุขศาสตร ์ 65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. แผนการเรียน วิทย์ - คณิต 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมแข่งขันด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอบรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เก่ียวกับสุขภาพระดับโรงเรียนหรือชุมชน ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
267 ชีววิทยา 

 
25 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. สายวิทย์-คณติ 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันด้าน

คณิตศาสตร์ในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม   กิจกรรมภาวะ
ผู้น า  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
273 ออกแบบแฟชั่น

และสิ่งทอ 
25 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันด้าน        

การออกแบบแฟชั่น เสื้อผ้า ผลติภัณฑ์สิ่งทอ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
หรือทักษะด้านวิชาการทุกประเภท ไม่เกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เชน่ กิจกรรม  
จิตอาสา กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า หรือ
กิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่เกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

รอบที่ 1  Portfolio ปีการศึกษา 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

418 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือกกลุ่มเรียนได้ 
- กลุ่มวิชาการ
พัฒนาซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์  
- กลุ่มวิชาวทิยาการ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ  
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  
- กลุ่มวิชาการ
พัฒนามัลติมีเดีย
และเกม) 
 

100 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
 
รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม

ทางดา้นคอมพิวเตอร์  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ  

 
 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

419 เทคโนโลยี         
ภูมิสารสนเทศและ
ภูมิศาสตร์ 

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันด้าน

วิทยาศาสตร์หรือด้านภูมิศาสตรต์ั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป        
ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) 
420 สถิติและวิทยาการ

สารสนเทศ 
 

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 
รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันด้าน

คณิตศาสตร์ในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

421 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
 

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือ เทียบเท่า 
2. แผนการเรียน วิทย์ - คณิต 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทุกประเภท        

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น         

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
272 นวัตกรรมอาหาร

และแปรรูป 
25 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเป็นผู้ที่
ก าลังศึกษาในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพทางดา้นคหกรรมศาสตร์ 
อาหารและโภชนาการอุตสาหกรรมเกษตร หรือเทียบเท่าและให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

2. นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถเทียบโอนรายวิชาและ
ย้ายเข้ามาศึกษาต่อได ้

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าแข่งขันด้าน

วิทยาศาสตร์ หรือทักษะด้านวชิาการทุกประเภท  ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น         

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 
หรือกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
502 สัตวศาสตร ์

 
50 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 

โครงงานวิชาการทางด้านการเลีย้งสัตว์หรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ  
การเลี้ยงสัตว์  ดา้นวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านความคดิ
สร้างสรรค์  โครงงานสิง่ประดษิฐ์   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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

507 เกษตรศาสตร์ 

(เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือกกลุ่มเรียนได้ 
- กลุ่มวิชาเอก
นวัตกรรมการผลิต
พืช 
- กลุ่มวิชาเอก
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า้) 

50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการที่เกี่ยวข้องกับ  

การเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านความคิด
สร้างสรรค์  โครงงานกิจกรรมสิงประดิษฐ์ หรือด้านกีฬา              
ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า     
ไม่เกิน 5 รายการ  

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
555 เทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม 
25 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท        

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า   
ไม่เกิน 5 รายการ 

หมายเหตุ   
   มีความสามารถทางการเขียนแบบจะพจิารณาเป็นพิเศษ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ. 

557 เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

50 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท       

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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

559 วิศวกรรม       
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 1.50 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า     
ไม่เกิน 5 รายการ  

3. มีความสามารถทางชา่ง การเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

560 เทคโนโลยี     
เซรามิกส์และ   
การออกแบบ  

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 
65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (ศป.บ.) 

563 ศิลปะและ         
การออกแบบ 

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท       

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า      
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
564 วิศวกรรมไฟฟ้า

สื่อสารและระบบ
อัติโนมัต ิ

25 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  หรือเทียบเท่า  
2. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนปุริญญา (ปวส.) ส าหรับการ

เทียบโอน 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน)  ไม่น้อยกวา่ 1.50 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

บัญชบีัณฑิต     
(บช.บ. 4 ปี ) 

352 การบัญช ี  คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
2. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนปุริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่
เก่ียวข้องจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

357 การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท เช่น 

ด้านกีฬา ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านการคดิ
วิเคราะห์ ด้านการคิดสรา้งสรรค์  ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรม เช่น กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมภาวะผู้น า ความประพฤติ 
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมสนับสนุนวฒันธรรมไทย 
กิจกรรมขับเคลื่อนสังคม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  ไม่เกิน 5 
รายการ 

 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

358 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น        

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า  
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(ศ.บ.) 
361 เศรษฐศาสตร์  

(กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์    
การจัดการธุรกิจ) 

40 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ.) 

362 เศรษฐศาสตร์  
(กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่) 

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

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า   
ไม่เกิน 5 รายการ  

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 
370 กลุ่มวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์
65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีความสนใจทางด้านการบรหิารงานบุคคล 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น       

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า   
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 
371 กลุ่มวิชาการ

การเงินและ     
การลงทุน 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

372 กลุ่มวิชาการ
จัดการ 

65 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา (ปวส.) 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท      

ไม่เกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านความประพฤติ เช่น          

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมภาวะผู้น า 
ไม่เกิน 5 รายการ 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(บธ.บ.) 
373 กลุ่มวิชาการตลาด 65 คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอนปุริญญา (ปวส.)           

สาขาการตลาด ส าหรับการเทียบโอน  

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

และ/หรือ ด้านกีฬา 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 

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวชิาการทุกประเภท    

และ/หรือ ด้านการถ่ายภาพ การตัดต่อวีดิโอ  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 2566 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 
(พย.บ.) 

955 พยาบาลศาสตร ์ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. เรียนอยู่ในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากวา่ 3.00 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ          

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ส่วนสงู 150 เซนติเมตร ขึ้นไป  
6. น้ าหนักและดัชนีมวลกาย (BMI) ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของ

คณะกรรมการ 
รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน  
1. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือการแข่งขันทาง

วิชาการ เชน่ การเข้าค่าย สอวน. การแข่งขันทางวชิาการระดบั
นานาชาติ ระดบัชาติ ระดบัภาค ระดับเขตการศึกษา ระดับจงัหวัด 
หรือระดับโรงเรียน และหลักฐานที่แสดงความสามารถในการใช้
ภาษาตา่งประเทศ เช่น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวฒันธรรม ไม่เกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ า            
ไม่เกิน 5 รายการ 

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายด้วย
ตนเอง เพื่อน ามาประกอบในวันสัมภาษณ์ โดยใช้ผลการตรวจร่างกาย
จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น กรณีไม่น าผลการตรวจมาในวัน
สัมภาษณ์ หรือแสดงผลกการตรวจไม่ครบตามที่ก าหนดจะมีผลต่อการ
สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
2. ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray : CXR) 
3. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood 

Count : CBC) 
4. การตรวจร่างการทั่วไปโดยแพทย์ 
5. ผลการทดสอบตาบอดส ี

 
 


