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รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
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1. รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

3.00 / / / / / 20

เกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่1)

เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00 (5

เทอมสำหรับผู้ที่ยังไม่จบมัธยมปลาย หรือ

6 เทอมสำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายแล้ว)2)

ผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร3)

การสอบสัมภาษณ์

เป็นผู้มีผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โด

ดเด่นระดับโรงเรียน ท้องถิ่น จังหวัด

ภูมิภาค ชาติ หรือนานาชาติ

ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านต่อไปนี้1.

ด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม2. ด้านศิลปะ

วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์3.

ด้านกีฬา นันทนาการ

และการส่งเสริมสุขภาพ4.

ด้านคุณธรรมและการบริการสาธารณะ

ผลการสอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านของ

กรรมการผู้สอบถือเป็นสิ้นสุด

2. รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

3.00 / / / / / 20

เกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่1)

เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00 (5

เทอมสำหรับผู้ที่ยังไม่จบมัธยมปลาย หรือ

6 เทอมสำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายแล้ว)2)

ผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร3)

การสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่1)

เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00 (5

เทอมสำหรับผู้ที่ยังไม่จบมัธยมปลาย หรือ

6 เทอมสำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายแล้ว)2)

ผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร3)

การสอบสัมภาษณ์

ผลการสอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านของ

กรรมการผู้สอบถือเป็นสิ้นสุด

3. รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง )

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

3.00 / / / / / 20

เกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่1)

เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00 (5

เทอมสำหรับผู้ที่ยังไม่จบมัธยมปลาย หรือ

6 เทอมสำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายแล้ว)2)

ผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร3)

การสอบสัมภาษณ์

เป็นผู้มีผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โด

ดเด่นระดับโรงเรียน ท้องถิ่น จังหวัด

ภูมิภาค ชาติ หรือนานาชาติ

ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านต่อไปนี้1.

ด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม2. ด้านศิลปะ

วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์3.

ด้านกีฬา นันทนาการ

และการส่งเสริมสุขภาพ4.

ด้านคุณธรรมและการบริการสาธารณะ

ผลการสอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านของ

กรรมการผู้สอบถือเป็นสิ้นสุด
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คุณสมบัติโครงการ

- รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
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โครงการรับผู้มีศักยภาพสูง1) เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 3.00 (5 เทอมสำหรับผู้ที่ยังไม่จบมัธยมปลาย หรือ 6 เทอมสำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายแล้ว)3)

เป็นผู้มีผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โดดเด่นระดับโรงเรียน ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ชาติ หรือนานาชาติ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามที่กำหนด

เกณฑ์เกรดเฉลี่ยและหน่วยกิตกลุ่มสาระฯ

รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ - รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง - รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง - รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

หมายเหตุ

รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง - รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

ผลการสอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านของกรรมการผู้สอบถือเป็นสิ้นสุด

รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ - รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

ผลการสอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านของกรรมการผู้สอบถือเป็นสิ้นสุด

รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง - รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

ผลการสอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ผ่านของกรรมการผู้สอบถือเป็นสิ้นสุด
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* การลงนามต้องลงนามด้วย Digital ID เท่านั้น
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