องค์ประกอบและรูปแบบตามรายละเอียดแฟ้มสะสมงาน/Portfolio
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กาหนดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จัดทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแนวทางของคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อประกอบการพิจาณาคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแนวทางของคณะ รวมจานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ
A4 (ไม่รวมปกและไม่ต้องมีคานาสารบัญ) ดังนี้
หน้าปก
หน้า 1: ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร ประกอบด้วย
ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลการศึกษา และความสามารถพิเศษและงานอดิเรก (ถ้ามี)
หน้า 2: ความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร โดยพิมพ์ด้วย
ตัวอัษร Angsana New หรือ Cordia New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้
ผู้สมัครแบ่งเป็น 3 ย่อหน้า ดังนี้
- ย่อหน้าแรก เป็นการเกริ่นนาเพื่อเสนอทัศนคติ มุมมองของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และ
คณะวิชาที่ผู้สมัครเลือก
- ย่ อหน้ าที่ส อง กล่ าวถึงเหตุผ ลที่เลื อ กเรีย นสาขาวิช าและคณะวิช า เหตุผ ลที่แสดงให้ เห็ น ความ
เหมาะสมและความน่าสนใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต
- ย่อหน้าสุดท้าย กล่าวถึงโอกาสในการนาความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือช่วยเหลือสังคม
หากได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร
หน้า 3 - 4: หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ/ภาพผลงาน ผู้สมัครสามารถแนบภาพการเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรม/ภาพผลงาน พร้ อ มระบุ ชื่ อ กิ จ กรรม/ผลงาน เหตุ ผ ลของการเข้ า ร่ ว ม หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในกิจกรรม/ผลงานที่ทา (ถ้ามี) และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/จัดทาผลงาน
หน้า 5 - 8: ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขัน
หน้า 9: ผลการทดสอบวัดระดับประเภทต่างๆ (ถ้ามี) ที่ไม่หมดอายุการใช้งามตามที่องค์กรหรือ
หน่วยงานผู้จัดการทดสอบกาหนด
หน้า 10: ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2564)
ที่รับรองโดยผู้อานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน (กรณีที่มีดา้ นหลังให้แนบด้านหลังเป็นหน้าที่ 11 ซึ่งจะ
ไม่ถือว่าขัดต่อเงื่อนไขในการทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ควรประกอบดวย:
1. ภาพถายของผูสมัคร
โดยภาพถายของผูสมัครควรมีลักษณะ ดังตอไปนี้
 แตงกายสุภาพ
 เห็นใบหนาชัดเจน
2. ชื่อ - นามสกุลผูสมัคร
3. ชื่อโรงเรียน
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หนาปก

ผูสมัครสามารถออกแบบ/ตกแตง Portfolio ไดตามความเหมาะสมแตตองลําดับหัวขอและ
จํานวนหนาตามรูปแบบที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดเทานั้น

ขอมูลประวัติสวนตัว

หนา 1

ชื่อ - นามสกุล ..........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด .................................... อายุ ..............ป เชื้อชาติ ....................... สัญชาติ ...................
ภูมิลําเนา ................. หมู ............. ถนน ..............................ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ............................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย .....................................................
หมายเลขโทรศัพทตดิ ตอ ..............................................................
E-mail ……………………………………………………………………………….

ชื่อ - นามสกุลบิดา....................................................................................................................................
อายุ ..............ป อาชีพ ............................หมายเลขโทรศัพทติดตอ ......................................................
ชื่อ - นามสกุลมารดา.................................................................................................................................
อายุ ..............ป อาชีพ ............................หมายเลขโทรศัพทติดตอ ......................................................
จํานวนพี่นอง ...............คน ผูส มัครเปนบุตรลําดับที่ ..................................... ของจํานวนพี่นองทั้งหมด
คํานําหนาผูปกครอง (นาย นางสาว นาง) ชือ่ .................................... นามสกุล ......................................
ความสัมพันธกับผูสมัคร .................................. หมายเลขโทรศัพทตดิ ตอ ................................................

ขอมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชื่อโรงเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX)

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษา

ความสามารถพิเศษและงานอดิเรก (ถามี)
ความสามารถพิเศษ

ความสามารถดานภาษา

งานอดิเรก
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ขอมูลครอบครัว

ผูสมัครสามารถออกแบบ/ตกแตง Portfolio ไดตามความเหมาะสมแตตองลําดับหัวขอและ
จํานวนหนาตามรูปแบบที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดเทานั้น

หนา 2
ความเรียง (Essay)

เกริ่นนําเพื่อเสนอทัศนคติ มุมมองของผูสมัครที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาและคณะ
วิชาที่ผูสมัครเลือก

กลาวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาและคณะวิชา เหตุผลที่แสดงใหเห็นความ
เหมาะสมและความนาสนใจในตัวผูสมัครที่จะเขาศึกษาในอนาคต

กลาวถึงโอกาสในการนําความรูไปตอยอดในการประกอบอาชีพหรือชวยเหลือ
สังคม หากไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร
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แสดงถึงจุดมุงหมายการเรียนในสาขาวิชาที่สมัครโดยพิมพดวยตัวอักษร Angsana New หรือ
Cordia New ขนาด 16 ระยะหางระหวางบรรทัด (Line spacing) 1.15 ไมเกิน 450 คํา และ
มีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 สวนนี้มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ ที่สาขาวิชาจะใชใน
การพิจารณาการตอบรับเขาศึกษาตอ ดังนั้น ขอใหผูสมัครแบงเปน 3 ยอหนา ดังนี้

ผูสมัครสามารถออกแบบ/ตกแตง Portfolio ไดตามความเหมาะสมแตตองลําดับหัวขอและ
จํานวนหนาตามรูปแบบที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดเทานั้น

หนา 3 - 4

หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมตางๆ/ภาพผลงาน

ผูสมัครสามารถแนบภาพการเขารวมกิจกรรม/ภาพผลงาน ทั้งที่ดําเนินการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลนหรือ ณ ที่ตั้งได พรอมระบุชื่อกิจกรรม/ผลงาน หนาที่ความรับผิดชอบใน
กิจกรรม/ผลงานที่ทํา (ถามี) และประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม/จัดทําผลงาน (ไม
เกิน 3 ภาพ ตอ 1 หนากระดาษ)

ชื่อกิจกรรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมสรางแบบจําลองสถานการณ
เฟล็คซิม ผานระบบออนไลน ระหวางวันที่ ...................
หนาที่ความรับผิดชอบ: ผูเขารวมอบรม
ประโยชนที่ไดรับ: ทําใหเขาใจรูปแบบการจัดวางผังคลังสินคาอยางมีระบบเพื่อลดเวลาในการ การรับ การ
เบิก-จาย และการขนยายสินคาคงคลัง ซึ่งสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการเรียนในอนาคตได

ชื่อกิจกรรม: งานกีฬาสี ................... ระหวางวันที่ ...................
หนาที่ความรับผิดชอบ: ฝายประสานและควบคุมแสตนดเชียร
ประโยชนที่ไดรับ: ไดพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เชน การสื่อสารและปฏิสมั พันธกับผูอื่น การทํางาน
เปนทีม ทักษะการวิเคราะห แกปญ
 หา และความคิดสรางสรรค ซึ่งเปน
รายละเอียด : https://www.camphub.in.th/soft-skill-for-new-generation/
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ตัวอยาง

ผูสมัครสามารถออกแบบ/ตกแตง Portfolio ไดตามความเหมาะสมแตตองลําดับหัวขอและ
จํานวนหนาตามรูปแบบที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดเทานั้น

หนา 5 - 8

ผูสมัครสามารถแนบใบประกาศนียบัตรประเภทตางๆ เชน ประกาศนียบัตรสําเร็จหลักสูตร
คอรสเรียนออนไลน หรือใบประกาศรางวัลการแขงขันไดทั้งในระดับโรงเรียน หรือ ระดับเขต
หรือ ระดับภาค หรือ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ถึงหากแมจะเขารวมแตไมไดรับรางวัลก็
สามารถใสไดเพื่อแสดงถึงการขวนขวายที่จะฝกฝนตัวเองอยูเสมอ โดยใหผูสมัครสแกนใบ
ประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลเปนไฟล .jpeg แลวจึงแนบมาแฟมสะสมผลงานเพื่อ
ความคมชัดของภาพ (ไมเกิน 3 ภาพ ตอ 1 หนากระดาษ)

ตัวอยาง
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ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแขงขัน

ผูสมัครสามารถออกแบบ/ตกแตง Portfolio ไดตามความเหมาะสมแตตองลําดับหัวขอและ
จํานวนหนาตามรูปแบบที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดเทานั้น

หนา 9

ผลการทดสอบวัดระดับประเภทตางๆ (ถามี)
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ผลการทดสอบวัดระดับประเภทตางๆ ตองไมหมดอายุการใชงามตามที่องคกรหรือหนวยงาน
ผูจัดการทดสอบกําหนด โดยใหผูสมัครสแกนผลการทดสอบเปนไฟล .jpeg แลวจึงแนบมา
แฟมสะสมผลงานเพื่อความคมชัดของภาพ

ผูสมัครสามารถออกแบบ/ตกแตง Portfolio ไดตามความเหมาะสมแตตองลําดับหัวขอและ
จํานวนหนาตามรูปแบบที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดเทานั้น

หนา 10

สําเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาค
การศึกษา (ปการศึกษา 2564) ที่รบั รองโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด
กรณีใบ ปพ.1 มีขอมูลดานหลัง ใหแนบรายละเอียดดานหลังโดยเพิ่มเปนหนาที่ 11 ซึ่งจะไม
ถือวาขัดตอเงื่อนไขในการทําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยใหผูสมัครสแกนระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) เปนไฟล .jpeg แลวจึงแนบมาแฟมสะสมผลงานเพื่อความคมชัด
ของภาพ
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ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ผูสมัครสามารถออกแบบ/ตกแตง Portfolio ไดตามความเหมาะสมแตตองลําดับหัวขอและ
จํานวนหนาตามรูปแบบที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดเทานั้น

