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ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 

ในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ 1  
โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เร่ือง ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ 1  
โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   

ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 
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ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  มีนโยบายรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน  ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 1) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

(รูปแบบท่ี 1 ทั่วประเทศ) 
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ก าลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
(รับบางสาขาวิชา) 

1.4 เป็นผู้ทีไ่ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.5 เป็นผู้ที่ มีความประพฤติ เรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้ งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม 

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท า โดยประมาท 

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต 
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
1.9 ไม่เป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) 

2. เกณฑ์การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน 

การพิจารณา มี 2 ส่วน (รวม 100 %) 

1. ส่วนของ Portfolio (70%)  
1.1 ความครบถ้วน สมบูรณ์ ของประวัติผู้สมัคร (10%) 

ประวัติและข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สมัคร  
1.2 เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย ที่นักเรียนเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (20%) 
1.3 กิจกรรมที่เข้าร่วม (40%)   

กิจกรรมเชิงวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม กีฬา คุณธรรมจริยธรรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
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2. ส่วนของผลการเรียน แผนการเรียน ที่คณะต้องการ (30%)  
2.1 พิจารณาคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ และคะแนนเฉลี่ย 6 ภาค

การศึกษา ส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว 
2.2 ผลการเรียนตามความต้องการของคณะ/สาขา  

 

3. เกณฑก์ารสัมภาษณ์ (100%)  
3.1 บุคลิกภาพทั่วไป ความเชื่อมั่นในตัวเอง การแต่งกาย  
3.2 ทัศนคติต่อวิชาชีพ  
3.3 ไหวพริบ สติปัญญา ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ การตอบค าถาม  

 

 **การพิจารณาในแต่ละส่วนให้ คณะ/สาขา เป็นผู้พิจารณาอยู่ใน ดุลพินิจของผู้สอบสัมภาษณ์ ** 
 
 

4. ปฏิทินโครงการ 
 

รูปแบบท่ี 1 ทั่วประเทศ  

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 
1 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ.     5 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
2 รับสมัครออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th  

(ไม่เป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
การศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)) 

25 ธันวาคม 2564 -14 มกราคม 2565 

3 ช าระเงินคา่สมัคร 25 ธันวาคม 2564 -14 มกราคม 2565 
4 คณะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 20 มกราคม 2565 
5 ตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธิส์อบสมัภาษณ์ โดยเข้าระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่  

https://admission.kps.ku.ac.th 
21 มกราคม 2565 

6 สอบสัมภาษณ์  25 มกราคม 2565 
7 ตรวจสอบรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่  

https://admission.kps.ku.ac.th 
28 มกราคม 2565 

8 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยนืยนัสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ในระบบ TCAS ของ ทปอ. 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th 16 กุมภาพันธ์ 2565 
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5. วิธีการสมัคร 
 

รูปแบบท่ี 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

รับสมัครทั่วประเทศ 

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://admission.kps.ku.ac.th  
25 ธันวาคม 2564 -14 มกราคม 2565 

(ไม่เป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)) 

ช าระเงินค่าสมัคร 
25 ธันวาคม 2564 -14 มกราคม 2565 

คณะด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 
20 มกราคม 2565 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเข้า
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ 

https://admission.kps.ku.ac.th 
21 มกราคม 2565 

สอบสัมภาษณ์   
25 มกราคม 2565 

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ 
7-8 กุมภาพันธ์ 2565 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
16 กุมภาพันธ์ 2565 

ตรวจสอบรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าระบบ
ตรวจสอบด้วยตนเองที่ 

https://admission.kps.ku.ac.th 
28 มกราคม 2565 

https://admission.kps.ku.ac.th/
https://admission.kps.ku.ac.th/
https://admission.kps.ku.ac.th/
https://admission.kps.ku.ac.th/
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6. ขั้นตอนการสมัคร 
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ 
6.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง https://admission.kps.ku.ac.th  ตามวันที่

ก าหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ ก่อนบันทึกและยืนยันข้อมูล  
6.3 พิมพ์ (Print) ใบช าระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน์ และน าไปช าระเงินตามช่องทาง และวันที่ที่

ก าหนด หากผู้สมัครมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครตามที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครในระบบออนไลน์นั้นเป็นโมฆะ  
6.4 เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการช าระ

เงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
 

7. ค่าสมัคร 
อัตราค่าสมัครคนละ 100 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และน าไปช าระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกช่องทาง หากช าระ

ผ่านทาง Mobile Banking ต้องเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น  ภายใน  25 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565         
เวลา 22.00 น. 

 
 

8. เอกสารประกอบการสมัคร 
8.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) คะแนน

เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ และคะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว  
8.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
8.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ   
8.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ค าน า สารบัญ 

 

9. การเลือกคณะ และสาขาวิชา 
 ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ตามเกณฑ์การรับได้เพียง 1 คณะ 1 สาขาวิชาและ 1 รูปแบบเท่านั้น 

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหาก
ตรวจสอบพบว่า  ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนด  หรือมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

 

10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้ใด
ปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 

 

10.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยัน
สิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าว
หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

10.4 เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนในโครงการฯ นี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์
ย้ายคณะ และไม่มีสิทธิ์ย้ายจากหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรภาคปกต ิ

 

https://admission.kps.ku.ac.th/
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11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                                                ประกาศ ณ วันที่    24   ธันวาคม  พ.ศ. 2564    

                         
                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม) 
                                                      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตก าแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทน

                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
 ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 

คณะ/สาขา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

เกษตร ก าแพงแสน 

• เกษตรศาสตร ์ 54 รูปแบบที่ 1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้                                  
 - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หนว่ยกิต 
 - ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
4. กรณีที่เป็นบุตรเกษตรกร 
- ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบยีนเกษตรกร 
5. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร 
- ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร 

• เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 15 รูปแบบที ่1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้                                   
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หนว่ยกิต 
 - ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
4. กรณีที่เป็นบุตรเกษตรกร 
- ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบยีนเกษตรกร 
5. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร 
- ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร 

• เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 17 รูปแบบที ่1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้                                    
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
4. กรณีที่เป็นบุตรเกษตรกร 
- ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบยีนเกษตรกร 
5. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร 
- ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร 

รวมท้ังหมด 86  
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คณะ/สาขา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

ประมง 

• เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 7 รูปแบบที่ 1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้                                   
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 ส าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา จะได้รับพิจารณาให้ทุนการศึกษา
ภายใต้ “ทุนเลิศมัจฉา” จ านวน 2 ทุน โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.1 วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
   2.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
   2.3 วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
  

รวมท้ังหมด 7  

วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (ภาคปกติ) 

• วิศวกรรมเกษตร 11 
 

รูปแบบที ่1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.75 
3. แผนการเรยีน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
4. มีผลการเรยีนคณติศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษาเฉลี่ยรวมกันท้ัง 2 วิชา ไม่ต่ า
กว่า 2.50 
 

รวม  11   

วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (ภาคพิเศษ) 

• วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 1 รูปแบบที ่1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาคการศกึษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟสิิกส์ 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาเฉลีย่รวมกันท้ัง 2 วิชา 

ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

• วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 29 รูปแบบที ่1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลีย่ 5 หรือ 6 ภาคการศกึษา ไม่ต่ ากว่า 2.30 
3. แผนการเรยีน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

รวม  30   

รวมท้ังหมด 41   
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คณะ/สาขา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

• เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 18 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00    
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้                   
  - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
  - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  - ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รวมท้ังหมด 18  

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

• ฟิสิกส ์ 11 รูปแบบที่ 1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.20 
3. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6  ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 
 
 

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอก
การจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) 

2 รูปแบบที่ 1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ                  
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน                        
5.แฟ้มสะสมผลงานมีการท าโครงงาน/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
กิจกรรมสันทนาการ หรือเรยีงความที่อธิบายเหตผุลที่เลือกการจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการ (วิชาเอกการจดัการท่องเทีย่วร่วมสมัย) จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี) 
 

• พฤกษนวัตกรรม 22 รูปแบบที่ 1  ท่ัวประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.20 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้ ต้องมีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

รวม  35   

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

• ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 5 รูปแบบที่ 1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 3.00 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 3.00     
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คณะ/สาขา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

• วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 37 รูปแบบที่ 1  ทั่วประเทศ 
1. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.00 
2. รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ หรือ 
3. รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ หรือ 
4. รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ หรือ 
5. รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวชิาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

• เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 61 รูปแบบที่ 1  ทั่วประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.25 
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่สาระคณิตศาสตร์ หรือ 
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ หรือ  
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่สาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
 

• การจัดการ (ภาคพิเศษ) 7 รูปแบบที่ 1  ท่ัวประเทศ 
1. ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 - คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50                           
 - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากวา่ 2.50 
4. แฟ้มสะสมผลงานโดยมีการท าโครงงาน/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการ
บริหารธรุกิจ และเรียงความที่อธิบายเหตผุลทีเ่ลือกเรียนสายบรหิารธุรกิจ เป้าหมายการ
เรียนสายบรหิารธรุกิจศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 

• ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
(ภาคพิเศษ) 

35 รูปแบบที่ 1  ทั่วประเทศ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ 
2. กรณีผูส้มัครเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าท้ังในและต่างประเทศ ไม่จ ากดัคะแนนเฉลีย่ 5 ภาค
การศึกษา 
3. กรณีผูส้มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ ไม่จ ากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา 
4. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
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คณะ/สาขา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

• การจัดการธรุกิจการบิน (ภาคพิเศษ) 29 รูปแบบที่ 1  ท่ัวประเทศ 
1. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
2. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
3. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
4. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาและจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ 
 

• การโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) 28 รูปแบบที่ 1  ท่ัวประเทศ 
1. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
3. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ 
 
 

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
 (วิชาเอกการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ 

117 รูปแบบที่ 1  ท่ัวประเทศ 
1. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
2. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ                    
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน                        
4.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศกึษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ                
5. แฟ้มสะสมผลงานมีการท าโครงงาน/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการโรงแรม 
ร้านอาหาร คาเฟ่ ประชุม Event หรือเรียงความอธิบายเหตุผลที่เลอืกการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการโรงแรม) จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)  
 
 

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
 (วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
ภาคพิเศษ 

118 รูปแบบที่ 1  ท่ัวประเทศ 
1. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
2. ไม่จ ากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรยีนรู้ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ                   
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน                       
4. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ              
5. แฟ้มสะสมผลงานมีการท าโครงงาน/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ กิจกรรมสันทนาการ หรือเรียงความที่อธิบายเหตผุลที่เลอืกการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
(ถ้ามี) 
 
 

รวม  437  

รวมท้ังหมด 472  

รวมจ านวนรับรอบที่ 1 คร้ังที่ 2 624  
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อัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย 
 

คณะ /  หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
เกษตร ก าแพงแสน 
     - สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 14,300 - 
     - สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 14,300 - 
     - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 14,300 - 
ประมง   

- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 14,300 - 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน   

- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 17,300 32,700 
      - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - 32,700 
ศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์   
 -  สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  12,900 - 
ศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์   
 -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 35,200 
 - สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์  - 34,700 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 34,700 
- สาขาวิชาฟิสกิส ์ 16,300 - 
- สาขาวิชาการจัดการ - 26,700 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมบริการ - 34,000 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน - 34,000 
- สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร - 34,000 
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการโรงแรม) - 34,000 
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการทอ่งเที่ยวร่วมสมัย) 12,900 34,000 
- สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม 16,300 - 

 


