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รอบที่ 1 
Portfolio 
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แบบ 1.2: 5 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 
o เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

(5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50 
o เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4-6 (5 เทอม) เคมี ไม่น้อยกว่า 3.75 
o เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4-6 (5 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.75 
o เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-

6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50 
o เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (6 เทอม) เคมี ไม่น้อยกว่า 3.75 
o เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (6 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.75 
 ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 

 เป็นผู้มีคณุสมบัตติามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิ
ต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, 
US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ทีใ่ช้หลักสูตร
ตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และไดร้ับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการเรียนรวมต้อง ไม่ต่ ากว่า 85% และมีผลการ



สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE O-level ในวิชาเคมี และ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 
Grade B 

  

 ส าหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 
o เป็นผู้ก าลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50 
o เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย มผีลการเรยีน

เฉลี่ยสะสมเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50 

 ส าหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 
o เป็นผู้ก าลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมวิชาเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (5 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.75 
o เป็นผู้ก าลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมวิชาเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (5 เทอม) เคมี ไม่น้อยกว่า 3.75 
o เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย มผีลการเรยีน

เฉลี่ยสะสมวิชาเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (6 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.75 
o เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย มผีลการเรยีน

เฉลี่ยสะสมวิชาเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (6 เทอม) เคมี ไม่นอ้ยกว่า 3.75 

 เป็นผู้ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
หรือเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาในทุกโรงเรียนทั่วประเทศไมเ่กิน 3 ปีการศึกษา นบัถึงวันท่ีสมัคร 

 ผ่านช่ัวโมงฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์ หรือโรงพยาบาลสตัว์ที่ไดร้ับอนุมัติจากสัตวแพทยสภา หรือ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ท่ีมีใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม และอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย์ หรือ การเข้าร่วมค่ายอยากเป็นหมอสตัว์, ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่า (หากเป็น
กิจกรรมที่จดัโดยคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
โดยมีจ านวนช่ัวโมงสะสมไม่น้อยกว่า 100 ช่ัวโมง นับถึงวันสมัคร 

 การไดร้ับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ หรือ ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ในระดับนานาชาติ 
ระดับประเทศ ระดับภูมภิาค หรือระดับจังหวดั 

 การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ หรือ การเข้าร่วมเรียนในหลักสตูร Lifelong Education ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ หลักสูตรอื่นๆ ท่ีเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สัตวแพทย ์

 การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 



 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 

 ผู้สมคัรต้องมสีัญชาตไิทยเท่าน้ัน 
 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอยา่งถูกต้อง ตามกฎหมาย 

เอกสำรประกอบกำรสมัคร 
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น 

 ใบสมัคร  
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
 หนังสือรับรอง (หนังสือรับรองการฝึกงาน) 
 หนังสือรับรอง (แบบฟอร์มรายงานการฝึกงานในสถานพยาบาลสัตว ์หรือฟาร์มเลี้ยงสตัว์) 
 ใบแสดงผลการเรียน 
 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ด้วยตนเอง จ านวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษขนาด A4 (ไม่รวม
ปก) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.  ประวัติส่วนตัวและครอบครัว 
2.  ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.  มีเอกสารใบรับรอง และรูปภาพเกี่ยวกับการผ่านช่ัวโมงฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์ หรือ

โรงพยาบาลสัตว์ทีไ่ด้รบัอนุมัติจากสัตวแพทยสภา หรือฟาร์มเลี้ยงสตัว์ท่ีมีใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม และอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพสัตว
แพทย์ หรือมีเอกสารใบรับรอง ก าหนดการและรูปภาพเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่ายอยากเป็น
หมอสัตว์ , ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สตัว์ป่า 

4.  มีผลงาน รางวลั ประกาศนยีบัตร รูปถ่าย หรือเอกสารรบัรองที่แสดงถึงเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ หรือ ความสามารถพิเศษอื่นๆ ไม่เกิน 4 ผลงาน (2 หน้า A4)  

5. มีผลงาน รางวัล ประกาศนียบัตร รูปถ่าย หรือเอกสารรับรอง พร้อมระบุรายละเอียด
หลักสตูรที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่ใฝรู่้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ ไม่เกนิ 4 ผลงาน (2 หน้า 
A4)  

6. มีผลงาน รางวัล ประกาศนียบัตร รูปถ่าย หรือเอกสารรับรองที่แสดงถึงการเป็นผู้กระท า
ความดี มีคณุธรรม จรยิธรรม รวมถึงกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน 3 ผลงาน (1 หน้า A4)  



 เรียงความตามที่โครงการก าหนด  

“เหตุผลที่อยากเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ด้วยลายมือของตนเอง ไม่เกิน 
1 หน้ากระดาษ A4 

 หลักฐานการช าระเงิน 
 อื่น ๆ โปรดระบ ุ

คลิปวีดีโอประกอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้ท าจัดเป็น QR Code  เช่น คลิปวีดโีอการ
ฝึกงาน การท ากิจกรรมค่าย หรือ ความสามารถพิเศษอื่นๆ เป็นต้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมแบบ 1.2 
สัดส่วนที่ใช้ในกำรคัดเลือก 

 Portfolio 
o Portfolio คา่น้ าหนักร้อยละ 70 

 TGAT/TPAT 
o TGAT ความถนัดท่ัวไป (90) ค่าน้ าหนักร้อยละ 15 
o TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ าหนักร้อยละ 

15 

 

 


