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ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการรับเขาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร

(รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ)
1.1 เปนผูย ึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
1.2 เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
1.3 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา หรือผูที่กําลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
(รับบางสาขาวิชา)
1.4 เปนผูทไี่ มมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
1.5 เป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร อ ย และรั บ รองต อ มหาวิ ท ยาลั ย ได ว า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล า เรี ย นเต็ ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไป โดยเครงครัดทุกประการ
1.6 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา โดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
1.7 ไมเปนคนวิกลจริต
1.8 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
(รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
1.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
1.2 เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
1.3 เป น ผู ท่ี กํา ลั งศึ กษาอยู ชั้ น มั ธ ยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึก ษา
24 เขต ดังนี้
1.3.1 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (ประกอบดวยทองที่เขตบางรัก วัฒนา สาทร พระ
โขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง หวยขวาง จตุจักร ลาดพราว บางเขน สายไหม บึงกุม บาง
กะป วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และ
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร)
1.3.2 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดกาญจนบุรี)
1.3.3 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (ประกอบดวยทองที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)
1.3.4 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (ประกอบดวยทองที่จังหวัดนครปฐม)
1.3.5 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (ประกอบดวยทองที่จังหวัดนครราชสีมา)
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1.3.6 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดนนทบุรี)
1.3.7 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส (ประกอบดวยทองที่จังหวัดนราธิวาส)
1.3.8 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย (ประกอบดวยทองที่จังหวัดบุรีรัมย)
1.3.9 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดปทุมธานี)
1.3.10 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ (ประกอบดวยทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
1.3.11 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปตตานี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดปตตานี)
1.3.12 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (ประกอบดวยทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
1.3.13 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (ประกอบดวยทองที่จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดระนอง)
1.3.14 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ (ประกอบดวยทองที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
อุตรดิตถ)
1.3.15 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดเพชรบุรี)
1.3.16 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา (ประกอบดวยทองที่จังหวัดยะลา)
1.3.17 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดราชบุรี)
1.3.18 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดลพบุรี)
1.3.19 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (ประกอบดวยทองที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)
1.3.20 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ประกอบดวยทองที่ จังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดสมุทรสงคราม)
1.3.21 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดสระบุรี)
1.3.22 เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาสิ งห บุ รี อ างทอง (ประกอบด วยท องที่ จั งหวั ดสิ งห บุ รี และจั งหวั ด
อางทอง)
1.3.23 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (ประกอบดวยทองที่จังหวัดสุพรรณบุรี)
1.3.24 เขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (ประกอบดวยทองที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด
ชัยนาท)
1.4 เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
1.5 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม ความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไป โดยเครงครัดทุกประการ
1.6 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา โดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
1.7 ไมเปนคนวิกลจริต
1.8 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
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(รูปแบบที่ 3 โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อสานตออาชีพพระราชทาน )
รายละเอียดการรับสมัคร
กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
รับสมัครผูขอรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2566
ตามโครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อสานตออาชีพพระราชทาน
รวม 10 ทุน
ทุนตามโครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อสานตออาชีพพระราชทาน คณะเกษตร กําแพงแสน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร เรียน 4 ป จํานวน 10 ทุน (เปดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1)
คุณสมบัติ (ตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด)
คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผูสมัครตองเปนบุตร โดยชอบดวยกฎหมาย ของสมาชิกสหกรณโคนมหรือสมาชิกสหกรณการเกษตรที่
สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดาเปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันสมัคร)
2. ผูสมัครตองเปนหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณโคนมหรือสมาชิกสหกรณการเกษตรที่สมาชิก
เลี้ยงโคนม (เปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3. ผู ส มั ค รต อ งเป น หลานซึ่ ง เกิ ด จากเชื้ อ สายหรื อ การสื บ ตระกู ล ตามสายสั ม พั น ธ ท างเครื อ ญาติ
(ลุง ปา นา อา) ของสมาชิกสหกรณโคนมหรือสมาชิกสหกรณการเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา
2 ป นับถึงวันสมัคร)
4. ฟารมปศุสัตวตองมีระยะเวลาของการประกอบกิจการตอเนื่อง ไมนอยกวา 2 ป และเปนสมาชิกของ
สหกรณดังกลาว
5. มีจํานวนโคในฟารมไมนอยกวา 15 ตัวตอป
ลําดับการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์ไดรับทุน (ตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด)
1. บุตรสมาชิกสหกรณโคนม หรือบุตรสมาชิกสหกรณการเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม
2. หลานสมาชิ กสหกรณ โคนม (บุ ตรของบุ ตรสมาชิกสหกรณ ) หรือหลานสมาชิ กสหกรณ การเกษตรที่
สมาชิกเลี้ยงโคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ)
3. เปนหลานซึ่งเกิดจากเชื้อสายหรือการสืบตระกูลตามสายสัมพันธทางเครือญาติ (ลุง ปา นา อา) ของสมาชิก
สหกรณโคนม หรือเปนหลานซึ่งเกิดจากเชื้อสายหรือการสืบตระกูลตามสายสัมพันธทางเครือญาติ (ลุง ปา นา อา) ของสมาชิก
สหกรณการเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม
คุณสมบัติ (ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
1. กรณีผูสมัครเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
2. กรณีที่ผูสมัครเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํา
กวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
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ขอสําคัญของการดําเนินการขอรับทุน : ผูที่ประสงคสมัครขอรับทุนการศึกษา จะตองผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และคุณสมบัติจากกรมสงเสริมสหกรณ และผานการพิจารณาจากสถานศึกษา โดยจะตองเริ่มดําเนินการรวบรวมและ
นําสงเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ผานสหกรณ และนําสงผานสํานักงานสหกรณจังหวัด แลวจึงนําสงใหกรมสงเสริม
สหกรณ (ส ว นกลาง) เพื่ อพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ตามที่ กรมสงเสริม สหกรณ กําหนด และการดํ าเนิ น การสมัครเขาศึ กษาใน
สถานศึกษาใหดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนดดวย
รายการเอกสารที่จะตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณพิจารณา มีดังนี้
1. เอกสารตามที่กรมฯ กําหนด
1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ที่มีมติเห็นชอบใหสหกรณเขารวม
โครงการ และสงบุตร - หลานสมาชิกสหกรณสมัครขอรับทุนตามโครงการ และผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวของอื่น ๆ
2) แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนผูขอรับทุน และเหตุผลความจําเปนประกอบ
3) หนังสือรับรองของสหกรณ (ตามแบบที่กําหนด)
4) หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ (ตามแบบที่กําหนด)
5) สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกสหกรณ
6) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับทุน
2. เอกสารตามที่สถานศึกษา กําหนด
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาผลการเรียน (ปพ.1) ซึ่งโรงเรียนออกให มีประทับตราโรงเรียนและเจาหนาที่ลงนามกํากับ
3) แฟ มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม เ กิ น 10 หน ากระดาษ A4 ไม ร วมป ก คํ า นํ า สารบั ญ
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เว็บไซตสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ :
http://office.cpd.go.th/cooptrain หัวขอ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา”
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม : หนวยงาน กรมสงเสริมสหกรณ
1) กรมสงเสริมสหกรณ (สวนกลาง)
ติดตอ : กลุมพัฒนาบุคลากรสหกรณ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร./โทรสาร 0 2669 4577
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cpd_cttdo@cpd.go.th
เจาหนาที่ : 1. นายมนตรี เทพโพธา ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากรสหกรณ
โทร. 08 1256 0350
2. นางณมน เชาววัลแลน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ โทร. 08 6387 4006
2) สํานักงานสหกรณจังหวัด
3) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 1-20 (ผูประสานงานกับสํานักงานสหกรณจังหวัด)
4) การติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ในสวนของสถานศึกษา
คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร (พี่พลอย) มือถือ 06 1553 9939 สังกัด/คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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2. เกณฑการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน
การพิจารณา มี 2 สวน (รวม 100 %)

1. สวนของ Portfolio (70%)
1.1 ความครบถวน สมบูรณ ของประวัติผูสมัคร (10%)
- ประวัติและขอมูลพื้นฐานของผูสมัคร
1.2 เปาหมายหรือจุดมุงหมาย ที่นักเรียนเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 (20%)
1.3 กิจกรรมที่เขารวม (40%)
- กิจกรรมเชิงวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม กีฬา คุณธรรมจริยธรรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ
ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. สวนของผลการเรียน แผนการเรียน ที่คณะตองการ (30%)
2.1 พิจารณาคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู และคะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียนที่จบการศึกษาแลว
2.2 ผลการเรียนตามความตองการของคณะ/สาขา

3. เกณฑการสัมภาษณ (100%)

3.1 บุคลิกภาพทั่วไป ความเชื่อมั่นในตัวเอง การแตงกาย
3.2 ทัศนคติตอวิชาชีพ
3.3 ไหวพริบ สติปญญา ความใฝเรียนใฝรู การตอบคําถาม
**การพิจารณาในแตละสวนให คณะ/สาขา เปนผูพิจารณาอยูใน ดุลพินิจของผูสอบสัมภาษณ **

4. ปฏิทินโครงการ
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
ลําดับ
กิจกรรม
1 ผูสมัครลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ของ ทปอ.
2 รับสมัครออนไลน ที่
https://admission.kps.ku.ac.th
3 ชําระเงินคาสมัคร
4 คณะดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร
5 ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โดยเขา
ระบบตรวจสอบดวยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
6 สอบสัมภาษณ
7 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ โดยเขา
ระบบตรวจสอบดวยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
8 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com
9 สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com
10 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th

กําหนดการ
28 ตุลาคม 2565 เปนตนไป
1 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2565
1 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2565
23-27 พฤศจิกายน 2565
28 พฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน 2565
2 ธันวาคม 2565
7-8 กุมภาพันธ 2566
9 กุมภาพันธ 2566
17 กุมภาพันธ 2566
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รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลําดับ
กิจกรรม
1
ยื่นสมัครดวยแฟมสะสมผลงาน และเอกสารการสมัคร ทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครและนําสง
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน (ผูที่ไมผานการคัดเลือกนักเรียนสามารถมาสมัครในรูปแบบที่ 1 ได
ตั้งแตวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2565)
3
ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ ตองสมัครออนไลน ที่
https://admission.kps.ku.ac.th
4
ชําระเงินคาสมัคร
5
ตรวจสอบรายชื่อผูมสี ิทธิส์ อบสัมภาษณ โดยเขา
ระบบตรวจสอบดวยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
6
สอบสัมภาษณ
7
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ โดยเขา
ระบบตรวจสอบดวยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
8
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com
9
สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com
10 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่
https://admission.kps.ku.ac.th

กําหนดการ
1-10 พฤศจิกายน 2565
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

13-22 พฤศจิกายน 2565
13-22 พฤศจิกายน 2565
28 พฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน 2565
2 ธันวาคม 2565
7-8 กุมภาพันธ 2566
9 กุมภาพันธ 2566
17 กุมภาพันธ 2566

รูปแบบที่ 3 โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อสานตออาชีพพระราชทาน
ลําดับ
กิจกรรม
1
กรมสงเสริมสหกรณ ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัคร บุตร – หลาน
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สมาชิกสหกรณ ขอรับทุน
กรมสงเสริมสหกรณ พิจารณาคุณสมบัติตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด
กรมสงเสริมสหกรณ สงรายชื่อผูผานเกณฑตามที่
กรมสงเสริมสหกรณกําหนดใหมหาวิทยาลัย
ผูสมัครลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS65
ที่เว็บไซต http://Mytcas.com
รับสมัครออนไลน/รับใบสมัครและเอกสาร
ที่เว็บไซต https://admission.kps.ku.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผูมสี ิทธิส์ อบสัมภาษณ โดยเขา
ระบบตรวจสอบดวยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ โดยเขา
ระบบตรวจสอบดวยตนเองที่
https://admission.kps.ku.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th

กําหนดการ
1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2565

17 พฤศจิกายน 2565
21 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565 เปนตนไป
1 - 22 พฤศจิกายน 2565
28 พฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน 2565
2 ธันวาคม 2565
7-8 กุมภาพันธ 2566
17 กุมภาพันธ 2566
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5. วิธีการสมัครสําหรับรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 1
รับสมัครทั่วประเทศ

กรอกใบสมัครออนไลนที่
https://admission.kps.ku.ac.th
1-22 พ.ย. 65

ชําระเงินคาสมัคร
1-22 พ.ย. 65

คณะดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร
23-27 พ.ย. 65

รูปแบบที่ 2
รับสมัครโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ยื่นสมัครดวยแฟมสะสมผลงาน และเอกสารการสมัคร
- รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

1-10 พ.ย. 65

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครและนําสงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
สัมภาษณที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ภายในวันที่ 13 พ.ย. 65

ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ
สมัครออนไลน ที่ https://admission.kps.ku.ac.th

13-22 พ.ย. 65

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โดยเขา
ระบบตรวจสอบดวยตนเองที่
https://admission.kps.ku.ac.th
28 พ.ย. 65

ชําระเงินคาสมัคร
13-22 พ.ย. 65

สอบสัมภาษณ
30 พ.ย. 65
ผูผานการสอบสัมภาษณยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส
7-8 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
17 ก.พ. 66

หมายเหตุ: ผูที่ไมผานการคัดเลือกจาก
รู ป แบบ ที่ 2 สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา ผูสมัครสามารถสมัครรูปแบบที่ 1
ทั่วประเทศไดภายในวันเวลาที่กําหนด
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รูปแบบที่ 3
กระบวนการปฏิบัติงานรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามความรวมมือระหวางกรมสงเสริมสหกรณ กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

6. ขั้นตอนการสมัคร

6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ
6.2 ผู ส มั ค รกรอกข อมู ล การสมั ค รผ านระบบรั บ สมั ครออนไลน ทาง https://admission.kps.ku.ac.th ตามวัน ที่
กําหนด โดยสรางบัญชีและรหัสผานของผูสมัคร และดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต กอนบันทึกและยืนยันขอมูล
6.3 พิมพ (Print) ใบชําระเงินคาสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน และนําไปชําระเงิน ตามชองทาง และวันที่ ที่
กําหนด หากผูสมัครมิไดดําเนินการชําระเงินคาสมัครตามที่กําหนด จะถือวาการสมัครในระบบออนไลนนั้นเปนโมฆะ
6.4 เมื่อชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระ
เงินคาสมัครใหถูกตองตามขอมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลตอการสมัคร) และตองเก็บหลักฐานไวใชในการสอบสัมภาษณ

7. คาสมัคร

อัตราคาสมัครคนละ 100 บาท โดยพิมพใบแจงหนี้ และนําไปชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชย ทุกชองทาง ภายใน
วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00 น.
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8. เอกสารประกอบการสัมภาษณ

8.1 ใบสมัคร
8.2 สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) คะแนน
เฉลี่ ย 4 หรื อ 5 ภาคการศึ กษา สํ าหรั บนั กเรี ยนที่ กํ าลังศึ กษาอยู และคะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึ กษา สํ าหรับนั กเรียนที่ จบ
การศึกษาแลว
8.3 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
8.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
8.5 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ไมรวมปก คํานํา สารบัญ

9. การเลือกคณะ และสาขาวิชา

ผูสมัครมีสิทธิ์ที่จะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ตามเกณฑการรับไดเพียง 1 คณะ 1 สาขาวิชาและ 1 รูปแบบเทานั้น

10. เงื่อนไขการเขาศึกษา

10.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึ กษาและมีสิทธิ์เป นนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลั กสู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เที ย บเท า หรือ ผูสํ าเร็จ การศึ กษาประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ (ปวช) และหาก
ตรวจสอบพบว า ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษาไม สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามที่ กํ า หนด หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ค รบถ ว นตามที่ กํ า หนด
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตรจ ะถื อวาการมี สิ ทธิ์เขาศึกษานั้น เปน โมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงิน ค าสมัคร และเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
10.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตรวจสอบพบวา ผูใด
ปลอม ใช หรืออางเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเขาศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์
ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป
10.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตรวจสอบแลวพบวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยืนยัน
สิทธิ์การเขาศึกษามากกวา 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมิตองบอกกลาว
หรือแจงใหทราบลวงหนา
10.4 เมื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนในโครงการฯ นี้ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ไมมีสิทธิ์
ยายคณะ และไมมีสิทธิ์ยายจากหลักสูตรภาคพิเศษเปนหลักสูตรภาคปกติ

11. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร)
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ปฏิบัติหนาที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10

เอกสารแนบทายประกาศ

โครงการรับเขาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําปการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)
คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัคร
คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

เกษตร กําแพงแสน
• เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร

35

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
4. กรณีที่เปนบุตรเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. กรณีที่เปนยุวเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร

• สัตวศาสตร

40

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมตา่ํ กวา 2.50
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
4. กรณีที่เปนบุตรเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. กรณีที่เปนยุวเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร

11

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• สัตวศาสตร

10

รูปแบบที่ 3 โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพื่อสานตออาชีพพระราชทาน
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมตา่ํ กวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
4. กรณีเปนบุตรหลานสมาชิกสหกรณโคนม ตองแนบหนังสือรับรอง จํานวน 2 ฉบับ
- หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ
- หนังสือรับรองของสหกรณ

• เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

32

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมตา่ํ กวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
4. กรณีที่เปนบุตรเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. กรณีที่เปนยุวเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร

• เกษตรศาสตร

209

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลีย่
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
4. กรณีที่เปนบุตรเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. กรณีที่เปนยุวเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร

12

คณะ/สาขา
• เกษตรศาสตร

รวมทั้งหมด

จํานวนรับ
25

คุณสมบัติ
รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

351

ประมง
• เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

รวมทั้งหมด

50

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมตา่ํ กวา 2.50
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
สําหรับผูที่ผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา จะไดรับพิจารณาใหทุนการศึกษาภายใต
“ทุนเลิศมัจฉา” จํานวน 2 ทุน โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
1. ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไมตา่ํ กวา 3.00
2. ผลการเรียนเฉลีย่ กลุมสาระการเรียนรู
2.1 วิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00
2.2 วิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00
2.3 วิชาภาษาตางประเทศ ไมตา่ํ กวา 3.00

50

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (ภาคปกติ)
• วิศวกรรมเครื่องกล

30

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
ไมต่ํากวา 2.75

• วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

50

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.80
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.80
3. ผลการเรียนคณิตศาสตร 4 ภาคการศึกษา เฉลีย่ ไมต่ํากวา 2.50
4. ผลการเรียนฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50

13

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• วิศวกรรมโยธา

20

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
ไมต่ํากวา 2.50

• วิศวกรรมอาหาร

29

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
ไมต่ํากวา 2.50

• วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส

30

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
ไมต่ํากวา 2.50

• วิศวกรรมคอมพิวเตอร

20

• วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร

30

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
ไมต่ํากวา 2.50
4. มีผลงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน โครงงานการประกวดแขงขัน หรือมี
ประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจากสถาบันตาง ๆ รวมถึงการอบรมใน
รูปแบบออนไลน
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
ไมต่ํากวา 2.50

รวม

207

14

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (ภาคพิเศษ)
• วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)

15

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสกิ ส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
ไมต่ํากวา 2.50

• วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร (ภาคพิเศษ)

28

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.30
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.30
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
ไมต่ํากวา 2.00

รวม

43

รวมทั้งหมด

250

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
• เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

36

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

• เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

24

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

15

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

• เกษตรกรรมศึกษา
(ผูที่สนใจทีจ่ ะสมัครสาขาวิชา
เกษตรกรรมศึกษา สามารสมัครไดใน
รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 เนื่องจากการ
ประกาศผลคะแนน TPAT 5 ในรูปแบบ
คอมพิวเตอร จะประกาศในวันที่ 15
ธันวาคม 2565)

20

รวมทั้งหมด

80

คุณสมบัติ
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ตองมีคะแนน TPAT5 (ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร)
5. เกณฑการพิจารณา
5.1 เกณฑการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน มี 3 สวน (รวม 100%)
- Portfolio (60%)
- ผลการเรียน (20%)
- คะแนน TPAT5 (20%)
5.2 เกณฑการสัมภาษณ (100%)

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
• ภาษาอังกฤษ

5

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
3. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
4 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมตา่ํ กวา 3.00

• วิทยาการคอมพิวเตอร

40

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
3. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตรและกลุม สาระวิทยาศาสตร หรือ
4. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตร หรือ
5. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนกลุมสาระ
วิทยาศาสตร

16

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• วิทยาศาสตรชีวภาพ

6

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระวิทยาศาสตร
4. กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ แตละกลุม
สาระเรียนรูตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50

• วิทยาศาสตรชีวภาพ

24

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระวิทยาศาสตร
4. กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ แตละกลุม
สาระเรียนรูตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคปกติ)

25

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระคณิตศาสตร หรือ
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระวิทยาศาสตร หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระคณิตศาสตรและกลุมสาระวิทยาศาสตร

• เคมี

40

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ แตละกลุม
สาระเรียนรูตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00

• ฟสิกส

5

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. คะแนนเฉลี่ย ในกลุม สาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู ตองไมต่ํากวา 2.00

17

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• ฟสิกส

24

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. คะแนนเฉลี่ย ในกลุม สาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู ตองไมต่ํากวา 2.00

• การจัดการ

5

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
3. ใหจัดทําแฟมสะสมผลงาน ซึ่งหากแฟมสะสมผลงานมีกิจกรรม หรือโครงการที่
เกี่ยวของกับศาสตรทางดานการจัดการหรือบริหารธุรกิจจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
4. ใหเขียนเรียงความแสดงถึงเหตุผลที่สนใจจะมาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ รวมถึงเปาหมายในการประกอบอาชีพภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาแลวใหชัดเจน โดยใหจัดทําเรียงความดังกลาวในรูปแบบอินโฟกราฟฟก

• จุลชีววิทยา

40

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
3. กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร แตละกลุมสาระเรียนรู ตองมีคะแนน
เฉลี่ยไมตา่ํ กวา 2.50

• การตลาด

15

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
4. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการเรียนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ

• คณิตศาสตรประยุกต

11

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ตองมีคะแนน เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50

18

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• คณิตศาสตรประยุกต

24

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ตองมีคะแนน เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50

• การเมืองและการปกครอง

5

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
3. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไมต่ํากวา 2.75
- ภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.75
- ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.75
4. แฟมสะสมผลงานโดยมีการทําโครงงาน/กิจกรรมที่เกีย่ วของทางดานรัฐศาสตร
การเมืองการปกครอง หรือดานสังคม และ เรียงความที่อธิบายเหตุผลที่เลือกเรียน
รัฐศาสตร จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ (ถามี)

• พฤกษนวัตกรรม

20

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.20
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.20
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

รวม

289

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ)
• ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

20

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
3. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศไมตา่ํ กวา 3.00

19

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)

50

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
2. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตรและกลุม สาระวิทยาศาสตร หรือ
3. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตร หรือ
4. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนกลุมสาระ
วิทยาศาสตร หรือ
5. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

50

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระคณิตศาสตร หรือ
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระวิทยาศาสตร หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระคณิตศาสตรและกลุมสาระวิทยาศาสตร

• การจัดการ (ภาคพิเศษ)

35

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
3. ใหจัดทําแฟมสะสมผลงาน ซึ่งหากแฟมสะสมผลงานมีกิจกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวของกับศาสตรทางดานการจัดการหรือบริหารธุรกิจจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
4. ใหเขียนเรียงความแสดงถึงเหตุผลที่สนใจจะมาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ รวมถึงเปาหมายในการประกอบอาชีพภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาแลวใหชัดเจน โดยใหจัดทําเรียงความดังกลาวในรูปแบบอินโฟกราฟฟก

• การตลาด (ภาคพิเศษ)

45

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
4. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการเรียนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ

20

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• การบัญชี (ภาคพิเศษ)

50

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. รับทุกแผนการเรียน
3. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
4. รับนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการ
บัญชี โดยเกรดเฉลี่ยตลอด 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00
5. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาการบัญชี โดย
เกรดเฉลี่ยตลอด 6 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00

รวม

250

รวมทั้งหมด

539

อุตสาหกรรมบริการ
• ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

40

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ
2. กรณีผสู มัครเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5
ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
3. กรณีผสู มัครเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ตองมี
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.75
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

• การจัดการธุรกิจการบิน

25

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ
2. กรณีผสู มัครเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5
ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
3. กรณีผสู มัครเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ตองมี
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตา่ํ กวา 2.75
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

21

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• การโรงแรมและภัตตาคาร

25

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
3. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

20

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ
2. กรณีผสู มัครเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5
ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
3. กรณีผสู มัครเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ตองมี
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตา่ํ กวา 2.75
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

20

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ
2. กรณีผสู มัครเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5
ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
3. กรณีผสู มัครเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ตองมี
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตา่ํ กวา 2.75
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

• การสรางสรรคการบริการเพื่อธุรกิจการ

40

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. คะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.75
3. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและ ตางประเทศ

(วิชาเอกการจัดการโรงแรม)

(วิชาเอกการจัดการทองเที่ยวรวมสมัย)

ทองเที่ยว

22

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

40

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.75
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
4. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและ ตางประเทศ
5. แฟมสะสมผลงานมีการทําโครงงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ หรือเรียงความอธิบายเหตุผลที่เลือกสาขาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ จะพิจารณาเปนพิเศษ

• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ

40

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.75
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
4. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและ ตางประเทศ
5. แฟมสะสมผลงานมีการทําโครงงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการบริการ การประชุม
Event โรงแรม รานอาหาร หรือเรียงความอธิบายเหตุผลทีเ่ ลือกสาขาการจัดการธุรกิจ
บริการและอุตสาหกรรมไมซ จะพิจารณาเปนพิเศษ

บริการ

และอุตสาหกรรมไมซ

รวม

250

อุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ)
• ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

(ภาคพิเศษ)

45

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ
2. กรณีผสู มัครเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ไมจํากัดคะแนนเฉลีย่ 4 หรือ
5 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู มัครเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ไมจํากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

23

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• การจัดการธุรกิจการบิน (ภาคพิเศษ)

35

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ
2. กรณีผสู มัครเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ไมจํากัดคะแนนเฉลีย่ 4 หรือ
5 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู มัครเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ไมจํากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

• การโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ)

35

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 4, 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
3. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

90

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 4, 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
2. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการเรียนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
4. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ไมจํากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
(วิชาเอกการจัดการทองเที่ยวรวมสมัย)

90

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 4, 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
2. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการเรียนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
4. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาทั้งในและตางประเทศ ไมจํากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา

(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ

ภาคพิเศษ

รวม

295

24

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

รวมทั้งหมด

545

คุณสมบัติ

วิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคปกติ)
• วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลัง
กาย

65

รวม

65

1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. เปาหมายหรือจุดมุงหมาย ที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้ ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 โดยให
ระบุกลุมสาขาวิชาที่สนใจโดยการเรียงลําดับความสนใจ 2 อันดับ โดยมีกลุมสาขาวิชาดังนี้
3.1 กลุมวิชาการจัดการการกีฬา (เรียนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการองคกรกีฬา และ
องคกรทางดานสงเสริมสุขภาพ ซึ่งนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬา ทองเที่ยวเชิง
กีฬา การตลาดทางการกีฬา การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการกีฬา เปนตน)
3.2 กลุมวิชาผูฝกสอนออกกําลังกายสวนบุคคล (เรียนเกี่ยวกับการเปนผูนําการออก
กํ า ลั ง กาย การออกแบบโปรแกรมส ว นบุ ค คล ซึ่ ง จะนํ า ไปใช ท างสายงาน
personal trainer เปนตน)
3.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการเปนผูฝกสอนและสมรรถนะทางการกีฬา (เรียนเกี่ยวกับ
การเปนผูฝกสอนกีฬา และการสรางสมรรถนะใหกับนักกีฬา ซึ่งจะนําไปใชทาง
สายงาน Fitness Coach ประจําทีมสโมสร/สมาคมกีฬา เปนตน)
3.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการฟนฟูและการเคลื่อนไหว (เรียนเกี่ยวกับการฟนฟูการ
บาดเจ็บของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะนําไปใชทางสายงานดานเวชศาสตร
การฟนฟูในโรงพยาบาล/สมาคมกีฬา เปนตน)

วิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคพิเศษ)
• วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลัง
กาย (ภาคพิเศษ)

18

1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. เปาหมายหรือจุดมุงหมาย ที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้ ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 โดย
ใหระบุกลุมสาขาวิชาที่สนใจโดยการเรียงลําดับความสนใจ 2 อันดับ โดยมีกลุมสาขาวิชา
ดังนี้
3.1 กลุมวิชาการจัดการการกีฬา (เรียนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการองคกรกีฬา และ
องคกรทางดานสงเสริมสุขภาพ ซึ่งนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬา ทองเที่ยวเชิง
กีฬา การตลาดทางการกีฬา การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการกีฬา เปนตน)
3.2กลุมวิชาผูฝกสอนออกกําลังกายสวนบุคคล (เรียนเกี่ยวกับการเปนผูนําการออกกําลัง
กาย การออกแบบโปรแกรมส ว นบุ ค คล ซึ่ ง จะนํ า ไปใช ท างสายงาน personal
trainer เปนตน)
3.3กลุมวิชาวิทยาศาสตรการเปนผูฝกสอนและสมรรถนะทางการกีฬา (เรียนเกี่ยวกับ
การเปนผูฝกสอนกีฬา และการสรางสมรรถนะใหกับนักกีฬา ซึ่งจะนําไปใชทางสาย
งาน Fitness Coach ประจําทีมสโมสร/สมาคมกีฬา เปนตน)
3.4กลุมวิชาวิทยาศาสตรการฟ นฟูและการเคลื่อนไหว (เรียนเกี่ยวกับการฟ นฟูการ
บาดเจ็บของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะนําไปใชทางสายงานดานเวชศาสตรการ
ฟนฟูในโรงพยาบาล/สมาคมกีฬา เปนตน)

รวม

18

รวมทั้งหมด

83

25

คณะ/สาขา

จํานวนรับ

คุณสมบัติ

• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

30

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
4. มีประวัตผิ ลงาน (Portfolio ดานสิง่ แวดลอมความยาวไมเกิน 10 หนา)

• การจัดการสิ่งแวดลอม
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รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนเฉลี่ย
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมตา่ํ กวา 2.75
3. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
4. มีประวัตผิ ลงาน (Portfolio ดานสิง่ แวดลอมความยาวไมเกิน 10 หนา)

สิ่งแวดลอม

รวมทั้งหมด

60

รวมจํานวนรับรอบที่ 1

1,958
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อัตราคาธรรมเนียมแนบทาย
คณะ / หลักสูตร

เกษตร กําแพงแสน
- สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ประมง
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิทยาศาสตรการกีฬา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
• วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
• วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา, วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา, วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา,
วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟสกิ ส
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม
อุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
- สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการโรงแรม)

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

14,300
14,300
14,300
14,300

-

14,300

-

16,300

31,000

17,300
17,300
17,300
17,300
17,300
17,300
17,300

32,700
32,700

12,900

-

12,900

-

12,900
16,300
16,300
16,300
16,300
16,300
12,900
16,300
12,900
16,300
12,900
12,900
16,300

35,200/31,200
34,700
34,700
26,700
26,700
28,200
-

12,900
12,900
12,900
12,900

34,000
34,000
34,000
25,000
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คณะ / หลักสูตร

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการทองเที่ยวรวมสมัย)
- สาขาวิชาการสรางสรรคการบริการเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ
สิ่งแวดลอม
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
- การจัดการสิ่งแวดลอม
สัตวแพทยศาสตร

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

16,300
16,300
16,300

-

12,900
12,900
12,900
12,900

25,000
-

