
เอกสารแนบทายประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  
รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  (ครั้งที่ 1/1) ประจําปการศึกษา 2561  

 
หลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปดรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  

ประจําปการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  

คณะครุศาสตร 
 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 
 
 
 
 

102 ภาษาอังกฤษ 20 คุณสมบัติเฉพาะ  
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ การเขาคายภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ี
เก่ียวกับภาษาอังกฤษ  ไมเกิน 5 รายการ  

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 105 นาฏศิลป 20 คณุสมบัติเฉพาะ 
1.  เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2.  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถทางดานนาฏศิลปและ 

การแสดง เทียบเทาระดับภาค  ระดับประเทศ โดยไดรับ
การรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 

 

 

 

 



2 

ติดตามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp   

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

106 พลศึกษา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75   
3. มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร            

ไมนอยกวา 2.50  
4. มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ             

พลศึกษา  ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือการแขงขัน

ทางดานกีฬาเทียบเทาระดับภาค ระดับประเทศ โดยไดรับ
การรับรองจากการกีฬาแหงประเทศไทย  สมาคมการกีฬา
แหงประเทศไทย หรือสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา     
ไมเกิน 5 รายการ    

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 110 สังคมศึกษา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมแขงขันทักษะส่ือ                                

เทคโนโลยีดานสังคม และ/หรือการเขารวมโครงงานดาน
สังคมศึกษา  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม              
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมภาวะผูนํา            
ไมเกิน 5 รายการ 

 113 ดนตรีศึกษา 
(วิชาเอกดนตรีไทย) 

10 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถทางดนตรี                                  

ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

114 ดนตรีศึกษา  
(วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถทางดนตรี ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

115 ภาษาไทย 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถทางภาษาไทย หรือมี

ผลงานการแขงขันทักษะดานภาษาไทย ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 116 วิทยาศาสตรท่ัวไป 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  
2. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต  
3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ในโครงงานทางดานวิทยาศาสตรหรือการแขงขันทักษะทาง
วิทยาศาสตรในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

119 ฟสิกส 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  
2. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต  
3. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75   

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือแขงขันใน

โครงงานทางดานวิทยาศาสตร ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 120 ศิลปศึกษา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา   
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ทักษะทางดานศิลปะ ระดับจังหวัด  ระดับภาค 
ระดับประเทศ  โดยไดรับการรับรองจากหนวยงาน                      
ท่ีเก่ียวของ ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 140 คณิตศาสตร 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00 
3. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต 
3.  มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร   

ไมนอยกวา 3.00   

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ทางดานคณิตศาสตร ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ
ระดับจังหวัดข้ึนไป ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

 

186 การศึกษาปฐมวัย 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขาแขงขัน

ทักษะการเลานิทาน ดานดนตรี ดานนาฏศิลป การประดิษฐ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม หรือทักษะความสามารถในดาน
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของกับเด็กปฐมวัย   ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 189 เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอรเพ่ือ 
การศึกษา 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

หรือเทียเทา  
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ทางดานการผลิตหนังส้ัน หรือการเขียนโปรแกรมการบังคับ
หุนยนต หรือการผลิตส่ือมัลติมีเดีย หรือการประกวด
ภาพถาย ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับจังหวัด   
ข้ึนไป ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

รวมรับคณะครุศาสตร 250  
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หลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปดรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  
ประจําปการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

154 ภาษาไทย 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1.  หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

ทางดานภาษาไทย ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

155 ภาษาอังกฤษ 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6                       

หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 

2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมแขงขัน หรือการไดรับรางวัลใน

การแขงขันทางดานภาษาตางประเทศ  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม              
ดานการแสดง ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระภาษาตางประเทศไมนอยกวา 

2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมแขงขัน หรือการไดรับรางวัลใน

การแขงขันทางดานภาษาตางประเทศ  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม                 
ดานการแสดง  ไมเกิน 5 รายการ 

 205 บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศ
ศาสตร 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขันใน

กิจกรรมดานวิชาการทุกประเภท ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรมดาน    
การแสดง ไมเกิน 5 รายการ 

 323 การพัฒนาสังคม 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.25  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขันใน

กิจกรรมดานวิชาการทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม              
ดานการแสดง  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ศิลปกรรมบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

204 ศิลปะดิจิทัล 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขันท่ี

เก่ียวกับคอมพิวเตอร ศิลปะ งานดานออกแบบในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

 206 ดนตรี 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมใน (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขาแขงขันดาน

ดนตรี ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม       
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

รัฐประศาสศาสตร
บัณฑิต  (รป.บ.) 

801 รัฐประศาสนศาสตร 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.25  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมดานวิชาการ              

ทุกประเภท ไมเกิน 5 รายการ  
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ  เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม   
กิจกรรมภาวะผูนํา  กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม                      
ดานการแสดง ไมเกิน 5 รายการ  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

นิติศาสตรบัณฑิต   
(น.บ.) 

901 นิติศาสตร 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา  
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมตาง  ๆเชน กิจกรรม

ดานวิชาการท่ีเก่ียวกับการตอบปญหาทางกฎหมาย ในระดับ
จังหวัดข้ึนไป  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม
ภาวะผูนํา กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรมดานการแสดง     
ไมเกิน 5 รายการ 

รวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 190  
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หลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปดรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  
ประจําปการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  
คณะวิทยาศาสตร 

 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

210 คณิตศาสตร 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร         

ไมนอยกวา 3.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขาแขงขัน    

ดานคณิตศาสตร ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป                      
ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา ไมเกิน 5 รายการ 

230 วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉล่ียในแตละกลุมของกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
ไมนอยกวา 2.00  

4. ผานการเรียนวิชาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรอยางนอย           
2 รายวิชา 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขาแขงขัน

ทางดานคอมพิวเตอร  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

232 ภูมิศาสตรและ        
ภูมิสารสนเทศ 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.50  
3. มีผลการเรียนเฉล่ียในแตละกลุม กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร            
ไมนอยกวา 2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือการแขงขัน

โครงงานทางดานวิทยาศาสตรหรือภูมิศาสตร ไมเกิน             
5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

240 วิทยาศาสตรการกีฬา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  
3. มีผลการเรียนเฉล่ียในแตละกลุม กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  และ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถทางดานกีฬาหรือกรีฑา 

โดยไดการรับรองโดยกรมพลศึกษาหรือสมาคมกีฬาแหง
ประเทศไทยและ  การกีฬาแหงประเทศไทย  ไมเกิน 5 
รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 

243 สถิติประยุกต 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50  
3.  มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     

ไมนอยกวา 2.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถ ความเช่ียวชาญทาง    

ดานคณิตศาสตร  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  กิจกรรมดานกีฬา และกิจกรรม     
ดานการแสดง  ไมเกิน 5 รายการ 

249 เคมี 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. เรียนอยูในแผนการเรียนวิทย – คณิต 
3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  
4. มีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร               

ไมนอยกวา 2.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

โครงงานทางดานวิทยาศาสตรหรือการแขงขันทักษะ                   
ทางวิทยาศาสตร  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

265 สาธารณสุขชุมชน 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา         
2. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต  
3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา  2.75  
4. มีผลการเรียนเฉล่ียในแตละกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ไมนอยกวา 3.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแขงขัน

การตอบปญหาทางวิทยาศาสตร  การเขารวมกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับสุขภาพของโรงเรียนหรือชุมชน   ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

266 วิทยาศาสตร        
การอาหาร 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50  
4. มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาตร  ไมนอยกวา 2.75 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทุก

ประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

267 ชีววิทยา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. เรียนอยูในแผนการเรียน สายวิทย-คณิต  
3.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  
4.  มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร               

ไมนอยกวา 2.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมการแขงขันโครงงานทางดาน

วิทยาศาสตร  (ดานชีววิทยา)  หรือการเขาอบรมโครงการ
คายชีววิทยาจากสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

268 วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ 

เทียบเทา  
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา  2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกิจกรรทางวิชาการทุก

ประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 418 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(เม่ือข้ึนช้ันปท่ี 3 
นักศึกษาสามารถ
เลือก กลุมเรียนได 
- กลุมวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กลุมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
- กลุมวิชาการจัดการ
คอมพิวเตอรเพ่ือ
การศึกษา) 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50  
3. มีผลการเรียนเฉล่ียในแตละกลุม กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมแขงขันโครงงานทาง                       

ดานคอมพิวเตอร หรือเปนนักเรียนท่ีผานการเขาคาย
คอมพิวเตอรโอลิมปก (สอวน.) คายท่ี 1 หรือไดรับรางวัล
ระดับตาง  ๆในดานคอมพิวเตอร   ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

456 วิทยาศาสตรส่ิงทอ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปวช. 

ปวส. หรือเทียบเทา  
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมแขงขันโครงงานทาง                       

ดานวิทยาศาสตร  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

รวมคณะวิทยาศาสตร 280  
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หลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปดรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  
ประจําปการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวชิา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

502 สัตวศาสตร 
 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการท่ี

เก่ียวของกับการทําวิจัยเก่ียวกับการเล้ียงสัตว หรือมีการทํา
กิจกรรมเก่ียวของกับการเล้ียงสัตว  ดานวิทยาศาสตร     
ดานคอมพิวเตอร  ดานความคิดสรางสรรค                            
โครงงานส่ิงประดิษฐ   ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

503 ประมง 
 
 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการท่ี

เก่ียวของกับ  การเกษตรหรืองานดานประมง  ดาน
วิทยาศาสตร  ดานคอมพิวเตอร  ดานความคิดสรางสรรค  
โครงงาน  ส่ิงประดิษฐ  ดานกีฬา ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

504 เกษตรศาสตร 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการท่ี

เก่ียวของกับ  การเกษตร  ดานวิทยาศาสตร                                  
ดานคอมพิวเตอร  ดานความคิดสรางสรรค                           
โครงงานส่ิงประดิษฐ   ดานกีฬา  ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 90  
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หลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปดรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  
ประจําปการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 

554 ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                       

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม
ภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

 555 เทคโนโลยี
สถาปตยกรรม 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                         

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม
ภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 557 เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟา 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                     

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม
ภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

559 วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                          

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

560 เทคโนโลยีเซรามิกสและ
การออกแบบ  

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                     

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

 561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                       

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

 562 เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือ

เทียบเทา 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                   

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 160  
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หลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปดรับนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  
ประจําปการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio  (ครั้งที่ 1/1)  
คณะวิทยาการจัดการ 

 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

350 การบริหารทรัพยากร
มนุษย 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                     

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

353 การเงินและการธนาคาร 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.75  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                       

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 354 การตลาด 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา กรณี ปวส. รับเฉพาะสาขาวิชาการตลาด 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                     

ทุกประเภท  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

356 การจัดการ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                           

ทุกประเภท  ดานกีฬา ดานคอมพิวเตอร ดานภาษาอังกฤษ  
ไมเกิน 5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

 358 คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ   

หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                              

ทุกประเภท ดานคอมพิวเตอร  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 

บัญชีบัณฑิต     
(บช.บ. 4 ป ) 

352 การบัญชี 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ 

หรือเทียบเทา  
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญดานการบัญชี ดานสถิติ 

ดานการคํานวณ  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

357 การทองเท่ียวและ          
การโรงแรม 

30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.50 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                        

ทุกประเภท  ดานกีฬา ดานภาษาอังกฤษ  ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

เศรษฐศาสตร 
บัณฑิต 
(ศ.บ.) 

361 เศรษฐศาสตร  
(เม่ือข้ึนช้ันปท่ี 3 
นักศึกษาสามารถเลือก 
กลุมเรียนได 
- กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
การจัดการธุรกิจ 
- กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
การเมืองและการบริหาร) 

20 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน)  ไมนอยกวา 2.00 

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                        

ทุกประเภท  ดานกีฬา ดานคอมพิวเตอร ไมเกิน 5 รายการ 
2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นศ.บ.) 

701 การส่ือสารมวลชน 30 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ

เทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (4 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.00  

รายละเอียดแฟมสะสมผลงาน  
1. หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษดานวิชาการ                       

ทุกประเภท ดานการถายภาพ การตัดตอวีดิโอ  ไมเกิน                
5 รายการ 

2. หลักฐานการเขารวมในกิจกรรมดานความประพฤติ เชน 
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมภาวะผูนํา  ไมเกิน 5 รายการ  

รวมคณะวิทยาการจัดการ 260  

 
 


