
 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

คณะครุศาสตร ์
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15311000001 20 การศึกษาปฐมวัย 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. แฟ้มผลงาน/ภาพกิจกรรม/ประสบการณ์ท ากิจกรรม 

และการเขียนสะท้อนความเป็นครูของตนเอง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50   

15311000002 20 คณิตศาสตร์ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. แฟ้มผลงาน/ภาพกิจกรรม/ประสบการณ์ท ากิจกรรม 

และการเขียนสะท้อนความเป็นครูของตนเอง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่าในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีผลกาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000005 30 ภาษาอังกฤษ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. แฟ้มผลงาน/ภาพกิจกรรม/ประสบการณ์ท ากิจกรรม 
   และการเขียนสะท้อนความเป็นครูของตนเอง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่าในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000006 12 ภาษาจีน   1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. แฟ้มผลงาน/ภาพกิจกรรม/ประสบการณ์ท ากิจกรรม 

และการเขียนสะท้อนความเป็นครูของตนเอง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000007 20 ภาษาไทย 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/รางวัลความสามารถ

ด้านภาษาและวรรณคดีไทย 
3. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/รางวัลความสามารถ

ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
3. มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
4. มีใบรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา หรือ

อาจารย์ที่ปรึกษา 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

คณะครุศาสตร ์
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15311000010 20 การประถมศึกษา 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. แฟ้มผลงาน/ภาพกิจกรรม/ประสบการณ์ท ากิจกรรม 

และการเขียนสะท้อนความเป็นครูของตนเอง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000011 10 ภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. แฟ้มผลงาน/ภาพกิจกรรม/ประสบการณ์ท ากิจกรรม 

และการเขียนสะท้อนความเป็นครูของตนเอง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6)  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 

15311000012 40 วิทยาศาสตร์ 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. แฟ้มผลงาน/ภาพกิจกรรม/ประสบการณ์ท ากิจกรรม   
   และการเขียนสะท้อนความเป็นครูของตนเอง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
4. มีการสอบสัมภาษณ์หลังจากผ่านการคัดเลือกแฟ้มสะสมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15312000002 15 จิตวิทยา  แฟ้มผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

15312000005 30 นิติศาสตร์ แฟ้มผลงานที่แสดงถึง 

1. ผลงานด้านวิชาการ 

2. ผลงานด้านกิจกรรม/จิตอาสา 

3. ผลงานความสามารถต่างๆ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. ผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

15312000006 10 ทัศนศิลป์  แฟ้มผลงานที่แสดงถึง 
1. ผลงานศิลปะและเกียรติประวัติ   
2. ผลงานกิจกรรมด้านจิตอาสา 
3. ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ  

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 

15312000007 10 ภาษาไทย แฟ้มผลงานกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะทางด้านภาษาไทย หรือ
การสื่อสารสมัยใหม่ เช่น ผลงานเขียน อ่าน ผลงานการตัดต่อ 
การท างานสื่อประเภทต่างๆ เป็นต้น 

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

15312000008 10 ภาษาอังกฤษ แฟ้มผลงานที่แสดงถึง 
1. ผลงานที่มีรูปแบบที่เป็นทางการ 
2. ประวัติส่วนตัว 
3. ผลการเรียน 
4. ผลงานด้านวิชาการ 
5. ผลงานด้านกิจกรรม/จิตอาสา 
6. ผลงานด้านความสามารถต่างๆ 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. ผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15312000009 40 รัฐประศาสนศาสตร์ แฟ้มผลงานความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

15312000015 10 รัฐศาสตร์ แฟ้มผลงานที่แสดงถึง 

1. ผลงานด้านวิชาการ 

2. ผลงานด้านกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือด้านจิตอาสา 

3. ผลงานความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

15312000016 10 ภาษาอังกฤษธุรกิจ แฟ้มผลงานที่แสดงถึง 

1. ผลงานกิจกรรมต่างๆ 

2. ผลงานด้านภาษา 

3. ส าเนาผลการเรียน 

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

15312000017 20 สังคมศึกษา แฟ้มผลงานที่แสดงถึง 

1. ผลงานด้านวิชาการ 

2. ผลงานด้านกิจกรรม/จิตอาสา 

3. ผลงานความสามารถต่างๆ 

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

15312000018 20 ดนตรีศึกษา แฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานด้านการเล่นดนตรี ขับร้อง 
ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ 
กิจกรรมที่ได้ขึ้นแสดงความสามารถทางดนตรีและขับร้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ
สามารถขับร้องเพลงได้ 

15312000019 20 นาฏศิลป์ศึกษา แฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานด้านนาฏศิลป์ ในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การประกวดแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่ได้
ขึ้นแสดงความสามารถท้ังภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึง
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. มีความสามารถทางทางด้านนาฏศิลป์ ทั้งนาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์สากล 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15312000020 15 บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

แฟ้มสะสมงานประกอบด้วย 
1. ประวัติส่วนตัว  
2. ประวัติการศึกษา 
3. ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม  
4. ข้อมูลความสามารพิเศษ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. มีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี 
3. มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทาง

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15313000001 15 คหกรรมศาสตร์ 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

2. ใบแสดงผลการเรียน 

3. รางวัล ผลงาน ใบประกาศเกียรติบัตร ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา หรือความสามารถด้านอื่นๆ  

4. ประวัติในการท ากิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15313000002 10 นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. ใบแสดงผลการเรียน 
3. รางวัล ผลงาน ใบประกาศเกียรติบัตร ที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชา 
4. ประวัติในการท ากิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน 
5. หนังสือรับรองความประพฤติและผลงานจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนว 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15313000003 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  

แฟ้มผลงานประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคล ผลการศึกษา
งานทางด้านวิชาการ กิจกรรมที่เข้าร่วม การได้รับรางวัล
ต่างๆ และอ่ืนๆ ที่เป็นผลงานของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
   มีผลการเรียนดี 

15313000004 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและ 
ดิจิทัลมีเดีย 

15313000005 10 วิทยาการคอมพิวเตอร์ แฟ้มผลงานด้าน ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการศึกษา ผลงาน
เชิงวิชาการ กิจกรรมนอกชั้นเรียน รางวัลที่ได้รับ ฯลฯ  

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15313000006 10 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. ใบแสดงผลการเรียน 
3. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตรในระดับจังหวัด 

ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะท างานกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้น า 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) ต้องเรียนด้านการเรียนวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
โรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

3. ไม่มีปัญหาด้านสายตาโดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออก
โดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์และ
จะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตาดังนี้ 
3.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
3.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพดังต่อไปนี้ 

1) สายตาไม่ปกติเม่ือรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมี
สายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 

2) สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไข
อย่างดีที่สุดแล้ว 

3.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 
4. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุม

อุปกรณ์เครื่องมือได้ 

15313000007 10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

1. แฟ้มผลงานเกี่ยวกับสาขาวิชา (ประวัติ กิจกรรม/
โครงงาน และเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร เป็นต้น) 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียนและรูปถ่าย 

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเรียนทางวิทยาศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 
 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15313000010 15 โภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

แฟ้มผลงานประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล  
ผลการศึกษา ผลงานเชิงวิชาการ กิจกรรมนอก 
ชั้นเรียน รางวัลที่ได้ ฯลฯ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านโภชนาการและการก าหนด
อาหารหรือเทียบเท่า และให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 

15313000014 10 การจัดการสาธารณภัย แฟ้มผลงานใบประกาศ / ใบรับรองการผ่าน 
การฝึกอบรม / ท ากิจกรรมสาธารณะ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวชิา หรือวุฒิเทียบเท่า หรือ
สูงกว่า (อนุปริญญา หรือปริญญาตรี)  

3. ผู้มีประสบการณ์สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จาก
ประสบการณ์ท างาน/ผ่านหลักสูตรการอบรม 

15313000016 10 นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

1. แฟ้มผลงานประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 
    ผลการศึกษา ผลงานเชิงวิชาการ กิจกรรมนอก 

ชั้นเรียน รางวัลที่ได้ ฯลฯ 
2. ใบแสดงผลการเรียน 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ  

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15313000017 15 นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพ  

1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2. ใบแสดงผลการเรียน 
3. รางวัล ผลงาน ใบประกาศเกียรติบัตร หรือ

ความสามารถด้านอื่นๆ  
4. ประวัติในการท ากิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน  

 

หมายเหตุ :  
1. มีความประสงค์เข้ารับทุนการศึกษาจาก 

บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัดมหาชน (ท าสัญญารับ
ทุนการศึกษา) 

2. หลักสูตรปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 มีนาคม 2566 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15314000001 15 เกษตรศาสตร์  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

แฟ้มผลงานทางด้านวิชาการ กิจกรรม ประกาศนียบัตร 
เกียรติบัตร หรืองานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับอนุปริญญา สาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร หรือแล้วแต่การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือก 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15314000002 15 เกษตรศาสตร์  
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

15314000003 20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

แฟ้มผลงานทางด้านวิชาการ กิจกรรม ประกาศนียบัตร 
เกียรติบัตร หรืองานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับอนุปริญญา ด้านอาหาร 
หรอืใกล้เคียง หรือแล้วแต่การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือก 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15314000004 20 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ แฟ้มผลงานทางด้านวิชาการ กิจกรรม ประกาศนียบัตร 
เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางศิลปะ การเกษตร 
หรืองานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15315000001 10 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) 

1. รายงานประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 
ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น 

2. ประเภทผลงานที่เก่ียวข้องกับศักยภาพของ
นักเรียน 

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์แนะแนวเพ่ือรับรองผลงานทุกชิ้น  
ที่จัดท าในแฟ้มผลงาน และจะต้องมีตราประทับ
จากสถาบันที่ศึกษาอยู่ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญา  
หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชา
ไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชา 
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์รวมถึงสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาต่อในสาขาที่สมัคร 
5. มีผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคเรียน 

15315000002 10 วิศวกรรมการจัดการ 1. รายงานประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 
ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น 

2. ประเภทผลงานที่เก่ียวข้องกับศักยภาพของ
นักเรียน 

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์แนะแนวเพ่ือรับรองผลงานทุกชิ้น 
ที่จัดท าในแฟ้มผลงาน และจะต้องมีตราประทับ
จากสถาบันที่ศึกษาอยู่ 

 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาต่อในสาขาที่สมัคร 
5. มีผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคเรียน  

 

 

 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15315000004 10 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 1. รายงานประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 
ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น 

2. ประเภทผลงานที่เก่ียวข้องกับศักยภาพของ
นักเรียน 

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์แนะแนวเพ่ือรับรองผลงานทุกชิ้นที่
จัดท าในแฟ้มผลงาน และจะต้องมีตราประทับ
จากสถาบันที่ศึกษาอยู่ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือ  

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรือ 

3. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  

4. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
5. มีเจตคติท่ีดี มีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาต่อในสาขาที่สมัคร 
6. มีผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคเรียน 

15315000005 10 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1. รายงานประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 
ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น 

2. ประเภทผลงานที่เก่ียวข้องกับศักยภาพของ
นักเรียน 

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์แนะแนวเพ่ือรับรองผลงานทุกชิ้น  
ที่จัดท าในแฟ้มผลงาน และจะต้องมีตราประทับ
จากสถาบันที่ศึกษาอยู่ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือ  

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาต่อในสาขาที่สมัคร 
5. มีผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคเรียน 

 

 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15315000006 10 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ 

1. รายงานประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 
ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น 

2. ประเภทผลงานที่เก่ียวข้องกับศักยภาพของ
นักเรียน 

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์แนะแนวเพ่ือรับรองผลงานทุกชิ้น  
ที่จัดท าในแฟ้มผลงาน และจะต้องมีตราประทับ
จากสถาบันที่ศึกษาอยู่ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือ  

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาต่อในสาขาที่สมัคร 
5. มีผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคเรียน 

15315000007 10 ออกแบบอุตสาหกรรม 1. รายงานประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 
ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น 

2. ประเภทผลงานที่เก่ียวข้องกับศักยภาพของ
นักเรียน 

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์แนะแนวเพ่ือรับรองผลงานทุกชิ้น 
ที่จัดท าในแฟ้มผลงาน และจะต้องมีตราประทับ
จากสถาบันที่ศึกษาอยู่ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6)  

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา  

3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความมุ่งม่ันที่จะศึกษาต่อในสาขาที่สมัคร 
5. มีผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

คณะวิทยาการจัดการ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15316000001 10 การจัดการการท่องเที่ยว 1. ใบแสดงผลการเรียน  
2. ด้านกิจกรรม 
3. ชิ้นงาน/ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

15316000002 30 การจัดการทั่วไป 1. ประวัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. ใบแสดงผลการเรียน 
3. ด้านกิจกรรม 
4. ชิ้นงาน/ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 
5. ด้านทักษะผู้ประกอบการ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

15316000003 15 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1. ประวัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. ใบแสดงผลการเรียน 
3. ด้านกิจกรรม 
4. ชิ้นงาน/ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 

15316000004 30 การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

1. ด้านความสามารถพิเศษ 
2. ใบแสดงผลการเรียน 
3. ผลการประกวด/รางวัล 
4. กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
5. ผลการประกวด/รางวัล 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15316000006 10 การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชา 
การตลาด 

1. ผลงานด้านการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ 
2. การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
3. รางวัลที่เคยได้รับ 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

15316000007 10 การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชา 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

15316000008 25 การบัญชี 1. ด้านการศึกษา 
2. ด้านกิจกรรม 
3. ชิ้นงาน/ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

15316000009 15 ธุรกิจดิจิทัล 1. ประวัติการศึกษา 
2. ใบแสดงผลการเรียน  
3. ความสามารถพิเศษ กิจกรรมยามว่าง 
4. ด้านจิตอาสา 
5. ด้านกีฬา 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.)  

15316000010 20 การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย 
 

1. ผลงานด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆ 
2. การร่วมกิจกรรมโรงเรียน 
3. ด้านวิชาการ 
4. ด้านกีฬา 
5. ชิ้นงาน/ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิเทียบเท่า 

 
 
 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15316000011 15 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
(ต่อเนื่อง) 

 

1. ใบแสดงผลการเรียน 
2. CV Curriculum Vitae หรือ Resume  

(ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การท างาน  
การเรียน ทักษะวิชาชีพ เหตุผลที่เลือกเรียน
สาขาวิชานี้ และความมุ่งหวังอาชีพ การท างาน 
ในอนาคต 

 

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) 
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี 
การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15318000001 50 สาธารณสุขศาสตร์ 1. มีผลงานทางวิชาการ/รางวัลผลการเรียน  
2. ผลงานด้านความช่วยเหลือสังคม /จิตอาสา 
3. ผลงานด้านการเป็นผู้น า 
4. ผลงานด้านการประกวด/การแข่งขันต่างๆ 
5. ผลงานด้านการศึกษาดูงาน 
6. ผลงานด้านอื่นๆ 
7. เขียนบรรยาย: บทบาท หน้าที่และความส าคัญ

ของงานสาธารณสุข ต่อการป้องกันและควบคุม
โรคในมุมมองของท่าน แรงบันดาลใจหรือความ
ตั้งใจของท่านต่อการศึกษาในด้านสาธารณสุข  
(ไม่เกิน 10 บรรทัด) 

 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ใน
ดุลพินิจจองกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 
 

15318000003 15 การจัดการสถานพยาบาล 1. ผลงานทางวิชาการ/รางวัล/ผลการเรียน 
2. ผลงานด้านการช่วยเหลือสังคม/จิตอาสา 
3. ผลงานด้านการเป็นผู้น า 
4. ผลงานการประกวด/แข่งขันต่างๆ  
5. ผลงานด้านอื่น ๆ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) ที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ 
ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยและให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 



 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15318000004 30 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1. ผลงานทางวิชาการ/รางวัลผลการเรียน 
2. ผลงานด้านความช่วยเหลือสังคม/จิตอาสา 
3. ผลงานด้านการเป็นผู้น า 
4. ผลงานการประกวด/การแข่งขันต่างๆ 
5. ผลงานด้านการศึกษาดูงาน 
6. ผลงานด้านอื่นๆ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ใน
ดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เป็นโรคที่มีอุปสรรค 
ต่อการศึกษา 

15318000005 30 สุขภาพและความงาม 1. ผลงานทางวิชาการ/รางวัลผลการเรียน 
2. ผลงานด้านความช่วยเหลือสังคม/จิตอาสา 
3. ผลงานด้านการเป็นผู้น า 
4. ผลงานการประกวด/การแข่งขันต่างๆ 
5. ผลงานด้านการศึกษาดูงาน 
6. ผลงานด้านอื่นๆ 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 หรืออยู่ใน
ดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
ไม่เป็นโรคตาบอดสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15317000001 15 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการบิน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

แฟ้มผลงาน ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา เอกสารแสดงถึง
ความสามารถต่างๆ  
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือ  

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

3. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15317000002 20 การจัดการการบริการและ 
การโรงแรม  
 

แฟ้มผลงาน ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา เอกสารแสดงถึง
ความสามารถต่างๆ  
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือ  

2. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

3. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

15317000004 25 
 

การจัดการนวัตกรรมการค้า แฟ้มผลงาน ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา เอกสารแสดงถึง
ความสามารถต่างๆ  
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า  

2. มีสัญชาติไทย 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
4. มีทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมการบริการและ 

มีพ้ืนฐานจิตใจที่รักการเป็นผู้ให้บริการ 
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

 



 
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รอบ Portfolio 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว 
รหัสสาขา จ านวนรับ สาขาวิชา เอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัคร 

15331000001 30 เกษตรศาสตร์ มีแฟ้มผลงาน ประกอบด้วย ผลงาน เกียรติบัตร หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

15331000003 30 รัฐประศาสนศาสตร์ มีแฟ้มผลงาน ประกอบด้วย ผลงาน เกียรติบัตร หรือ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
 

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

15331000004 30 การจัดการทั่วไป มีแฟ้มผลงาน ประกอบด้วย ผลงาน เกียรติบัตร หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  

เป็นผู้ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
 

 


