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ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ 
ในสถาบันอุดมศึกษา :TCAS รอบที่ 1  

โครงการรับเขาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

 ประจําปการศึกษา 2566 

(คร้ังที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
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สําเนา 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
เร่ือง ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา :TCAS รอบที่ 1  

โครงการรับเขาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   
ประจําปการศึกษา 2566 (คร้ังที่ 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร  

(รูปแบบท่ี 1 ท่ัวประเทศ) 

1.1 เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.2 เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

1.3 เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา หรือผูท่ีกําลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 

(รับบางสาขาวิชา) 

1.4 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

1.5 เปนผู ท่ี มีความประพฤติ เรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวาจะตั้ งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม 

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลวหรือท่ีจะมีตอไป โดยเครงครัดทุกประการ 

1.6 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา โดยประมาท 

หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

1.7 ไมเปนคนวิกลจริต 

1.8 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
 

 (รูปแบบท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา) 

1.1 เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.2 เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

1.3 เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      

24 เขต ดังนี ้ 

1.3.1 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (ประกอบดวยทองท่ีเขตบางรัก 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 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดกาญจนบุรี) 

1.3.3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) 

1.3.4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดนครปฐม) 

1.3.5   เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดนครราชสีมา) 
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1.3.6  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดนนทบุรี) 

1.3.7  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดนราธิวาส) 

1.3.8   เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดบุรีรัมย) 

1.3.9  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดปทุมธานี) 

1.3.10 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

1.3.11 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปตตานี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดปตตานี) 

1.3.12 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

1.3.13 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ

จังหวัดระนอง) 

1.3.14 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด

อุตรดิตถ) 

1.3.15 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดเพชรบุรี) 

1.3.16 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษายะลา (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดยะลา) 

1.3.17 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดราชบุรี) 

1.3.18 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดลพบุรี) 

1.3.19 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล) 

1.3.20 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ประกอบดวยทองท่ี จังหวัดสมุทรสาครและ

จังหวัดสมุทรสงคราม) 

1.3.21 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดสระบุรี) 

1.3.22 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดสิงหบุรี และจังหวัด

อางทอง) 

1.3.23 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี) 

1.3.24 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด

ชัยนาท)  

 

1.4 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

1.5 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม ความสามารถ 

และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลวหรือท่ีจะมีตอไป โดยเครงครัดทุกประการ 

1.6 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา โดยประมาท 

หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

1.7 ไมเปนคนวิกลจริต 

1.8 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
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 (รูปแบบท่ี 3 โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพพระราชทาน )  

 

รายละเอียดการรับสมัคร 
กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

รับสมัครผูขอรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2566 
ตามโครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพพระราชทาน 

รวม 10 ทุน 

ทุนตามโครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพพระราชทาน  คณะเกษตร กําแพงแสน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร เรียน 4 ป จํานวน 10 ทุน (เปดรับสมัคร TCAS รอบท่ี 1) 

คุณสมบัติ  (ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด) 

คุณสมบัติเฉพาะ 
   1. ผูสมัครตองเปนบุตร โดยชอบดวยกฎหมาย ของสมาชิกสหกรณโคนมหรือสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ี
สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดาเปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันสมัคร)  
   2. ผูสมัครตองเปนหลานซ่ึงเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณโคนมหรือสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ีสมาชิก
เลี้ยงโคนม (เปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันสมัคร) 
   3. ผูส มัครตองเปนหลานซ่ึงเกิดจากเชื้อสายหรือการสืบตระกูลตามสายสัมพันธทางเครือญาติ  
(ลุง ปา นา อา) ของสมาชิกสหกรณโคนมหรือสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ีสมาชิกเลี้ยงโคนม (เปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 
2 ป นับถึงวันสมัคร) 
   4. ฟารมปศุสัตวตองมีระยะเวลาของการประกอบกิจการตอเนื่อง ไมนอยกวา 2 ป และเปนสมาชิกของ
สหกรณดังกลาว 
   5. มีจํานวนโคในฟารมไมนอยกวา 15 ตัวตอป 
 

ลําดับการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์ไดรับทุน (ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด) 
   1. บุตรสมาชิกสหกรณโคนม หรือบุตรสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ีสมาชิกเลี้ยงโคนม 
   2. หลานสมาชิกสหกรณโคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ) หรือหลานสมาชิกสหกรณการเกษตรท่ี
สมาชิกเลี้ยงโคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ) 
   3. เปนหลานซ่ึงเกิดจากเชื้อสายหรือการสืบตระกูลตามสายสัมพันธทางเครือญาติ (ลุง ปา นา อา) ของสมาชิก
สหกรณโคนม หรือเปนหลานซ่ึงเกิดจากเชื้อสายหรือการสืบตระกูลตามสายสัมพันธทางเครือญาต ิ(ลุง ปา นา อา) ของสมาชิก
สหกรณการเกษตรท่ีสมาชิกเลี้ยงโคนม 

 

คุณสมบัติ (ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 

1. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาค 
การศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
              2. กรณีท่ีผูสมัครเปนผูท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (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 :  ผูท่ีประสงคสมัครขอรับทุนการศึกษา จะตองผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และคุณสมบัติจากกรมสงเสริมสหกรณ และผานการพิจารณาจากสถานศึกษา โดยจะตองเริ่มดําเนินการรวบรวมและ
นําสงเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ผานสหกรณ และนําสงผานสํานักงานสหกรณจังหวัด แลวจึงนําสงใหกรมสงเสริม
สหกรณ (สวนกลาง) เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด และการดําเนินการสมัครเขาศึกษาใน
สถานศึกษาใหดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดดวย  

รายการเอกสารท่ีจะตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณพิจารณา มีดังนี้ 
 1. เอกสารตามท่ีกรมฯ กําหนด  
   1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ท่ีมีมติเห็นชอบใหสหกรณเขารวม
โครงการ และสงบุตร - หลานสมาชิกสหกรณสมัครขอรับทุนตามโครงการ และผลการพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ  
   2) แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนนุผูขอรับทุน และเหตุผลความจําเปนประกอบ 
   3) หนังสือรับรองของสหกรณ (ตามแบบท่ีกําหนด) 
   4) หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ (ตามแบบท่ีกําหนด) 
   5) สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกสหกรณ 
   6) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับทุน 
 

 2. เอกสารตามท่ีสถานศึกษา กําหนด 
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  2) สําเนาผลการเรียน (ปพ.1) ซ่ึงโรงเรียนออกให มีประทับตราโรงเรียนและเจาหนาท่ีลงนามกํากับ 
  3) แฟ มสะสมผลงาน  (Portfolio) ไม เกิน  10 หน ากระดาษ  A4 ไม รวมปก คํ านํ า  สารบัญ 
   

 
ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม ไดท่ีเว็บไซตสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ : 
http://office.cpd.go.th/cooptrain หัวขอ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา” 
 
ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม   :  หนวยงาน กรมสงเสริมสหกรณ 

1) กรมสงเสริมสหกรณ (สวนกลาง) 
ติดตอ : กลุมพัฒนาบุคลากรสหกรณ  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  

เลขท่ี 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร./โทรสาร 0 2669 4577  
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cpd_cttdo@cpd.go.th  

เจาหนาท่ี :  1. นายมนตรี  เทพโพธา  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากรสหกรณ  
โทร. 08 1256 0350 

 2. นางณมน  เชาววัลแลน  นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  โทร. 08 6387 4006 
2) สํานักงานสหกรณจังหวัด 
3) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 1-20 (ผูประสานงานกับสํานักงานสหกรณจังหวัด) 
4) การติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ในสวนของสถานศึกษา  

คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร (พ่ีพลอย)  มือถือ 06 1553 9939  สังกัด/คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 
 
 



 
5 

 

 

2. เกณฑการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน 

การพิจารณา มี 2 สวน (รวม 100 %) 

1. สวนของ Portfolio (70%)  
1.1 ความครบถวน สมบูรณ ของประวัติผูสมัคร (10%) 

- ประวัติและขอมูลพ้ืนฐานของผูสมัคร  
1.2 เปาหมายหรือจุดมุงหมาย ท่ีนักเรียนเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 (20%) 
1.3 กิจกรรมท่ีเขารวม (40%)   

- กิจกรรมเชิงวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม กีฬา คุณธรรมจริยธรรม หรือ กิจกรรมท่ีเก่ียวของตางๆ 
ท้ังระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

 

2. สวนของผลการเรียน แผนการเรียน ท่ีคณะตองการ (30%)  
2.1 พิจารณาคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู และคะแนนเฉลี่ย 6 

ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาแลว 
2.2 ผลการเรียนตามความตองการของคณะ/สาขา  

 

3. เกณฑการสัมภาษณ (100%)  
3.1 บุคลิกภาพท่ัวไป ความเชื่อม่ันในตัวเอง การแตงกาย  
3.2 ทัศนคติตอวิชาชีพ  
3.3 ไหวพริบ สติปญญา ความใฝเรียนใฝรู การตอบคําถาม  

 

 **การพิจารณาในแตละสวนให คณะ/สาขา เปนผูพิจารณาอยูใน ดุลพินิจของผูสอบสัมภาษณ ** 
 
 

4. ปฏิทินโครงการ 
 

รูปแบบท่ี 1 ท่ัวประเทศ  

ลําดับ กิจกรรม กําหนดการ 
1 ผูสมัครลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ของ ทปอ.     28 ตุลาคม 2565  เปนตนไป 
2 รับสมัครออนไลน ท่ี   

https://admission.kps.ku.ac.th 
1 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2565 

3 ชําระเงินคาสมัคร 1 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2565 
4 คณะดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร 23-27 พฤศจิกายน 2565 
5 ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โดยเขา 

ระบบตรวจสอบดวยตนเองท่ี  https://admission.kps.ku.ac.th 
28 พฤศจิกายน 2565 

6 สอบสัมภาษณ  30 พฤศจิกายน 2565 
7 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ โดยเขา 

ระบบตรวจสอบดวยตนเองท่ี https://admission.kps.ku.ac.th 
2 ธันวาคม 2565 

8 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com 7-8 กุมภาพันธ 2566 
9 สละสิทธิ์ในระบบ  mytcas.com 9 กุมภาพันธ 2566 
10 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ท่ี https://admission.kps.ku.ac.th 17 กุมภาพันธ 2566 
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รูปแบบท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 

ลําดับ กิจกรรม กําหนดการ 

1 ยื่นสมัครดวยแฟมสะสมผลงาน และเอกสารการสมัคร ทีส่ํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

1-10 พฤศจิกายน 2565 

2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครและนําสง
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน (ผูที่ไมผานการคัดเลอืกนักเรียนสามารถมาสมัครในรูปแบบที่ 1 ได 
ตั้งแตวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2565) 

ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 

3 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ ตองสมัครออนไลน ที่ 
https://admission.kps.ku.ac.th 

13-22 พฤศจิกายน 2565 

4 ชําระเงินคาสมัคร 13-22 พฤศจิกายน 2565 
5 ตรวจสอบรายชื่อผูมสีิทธิส์อบสมัภาษณ โดยเขา 

ระบบตรวจสอบดวยตนเองที ่https://admission.kps.ku.ac.th 
28 พฤศจิกายน 2565 

6 สอบสัมภาษณ  30 พฤศจิกายน 2565 
7 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสมัภาษณ โดยเขา 

ระบบตรวจสอบดวยตนเองที ่https://admission.kps.ku.ac.th 
2 ธันวาคม 2565 

8 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com 7-8 กุมภาพันธ 2566 
9 สละสทิธิ์ในระบบ  mytcas.com 9 กุมภาพันธ 2566 
10 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่  

https://admission.kps.ku.ac.th 
17 กุมภาพันธ 2566 

 

 รูปแบบท่ี 3 โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพพระราชทาน 
 

 

 ลําดับ กิจกรรม กําหนดการ 
 1 กรมสงเสริมสหกรณ ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัคร บุตร – หลาน

สมาชิกสหกรณ ขอรับทุน 

1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2565 

 2 กรมสงเสริมสหกรณ พิจารณาคุณสมบัติตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด 17 พฤศจิกายน 2565 

 3 กรมสงเสริมสหกรณ สงรายชื่อผูผานเกณฑตามท่ี 
กรมสงเสริมสหกรณกําหนดใหมหาวิทยาลัย 

21 พฤศจิกายน 2565 

 4 ผูสมัครลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS65 
ที่เว็บไซต  http://Mytcas.com 

28 ตุลาคม 2565  เปนตนไป 

 5 รับสมัครออนไลน/รับใบสมคัรและเอกสาร 
ที่เว็บไซต   https://admission.kps.ku.ac.th 

1 - 22 พฤศจิกายน 2565 

 6 ตรวจสอบรายชื่อผูมสีิทธิส์อบสมัภาษณ โดยเขา 
ระบบตรวจสอบดวยตนเองที ่https://admission.kps.ku.ac.th 

28 พฤศจิกายน 2565 

 7 สอบสัมภาษณ  30 พฤศจิกายน 2565 
 8 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสมัภาษณ โดยเขา 

ระบบตรวจสอบดวยตนเองที่ 
https://admission.kps.ku.ac.th 

2 ธันวาคม 2565 

 9 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com 7-8 กุมภาพันธ 2566 
 10 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่  https://admission.kps.ku.ac.th     17 กุมภาพันธ 2566 
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5. วิธีการสมคัรสําหรับรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 
 

              รูปแบบท่ี 1      รูปแบบท่ี 2  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครท่ัวประเทศ รับสมัครโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา   

กรอกใบสมัครออนไลนท่ี  
https://admission.kps.ku.ac.th 

1-22 พ.ย. 65 

ย่ืนสมัครดวยแฟมสะสมผลงาน และเอกสารการสมัคร  
-  รูปแบบท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

1-10 พ.ย. 65 

ชําระเงินคาสมัคร 

1-22 พ.ย. 65 
 

คณะดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร 

23-27 พ.ย. 65 
 

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โดยเขา
ระบบตรวจสอบดวยตนเองท่ี 

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

 

รูปแบบท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครและนําสงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ

สัมภาษณท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ภายในวันท่ี 13 พ.ย. 65 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ 

สมัครออนไลน ท่ี https://admission.kps.ku.ac.th 

13-22 พ.ย. 65 

ชําระเงินคาสมัคร 

13-22 พ.ย. 65 
 

สอบสัมภาษณ   
30 พ.ย. 65 

 

ผูผานการสอบสัมภาษณยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส 
7-8 ก.พ. 66 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
17 ก.พ. 66 

 

หมายเหตุ: ผูท่ีไมผานการคัดเลือกจาก 
รูป แบบ ท่ี  2 สํ า นั กงาน เขต พ้ืน ท่ี การศึ กษา
มัธยมศึกษา ผูสมัครสามารถสมัครรูปแบบท่ี 1  
ท่ัวประเทศไดภายในวันเวลาท่ีกําหนด 

http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
https://admission.kps.ku.ac.th/
https://admission.kps.ku.ac.th/
https://admission.kps.ku.ac.th/
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รูปแบบที่ 3 

กระบวนการปฏิบัติงานรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามความรวมมือระหวางกรมสงเสริมสหกรณ กับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

 
 
6. ข้ันตอนการสมัคร 

6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ 

6.2 ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทาง https://admission.kps.ku.ac.th  ตามวันท่ี

กําหนด โดยสรางบัญชีและรหัสผานของผูสมัคร และดําเนินการตามข้ันตอนท่ีระบุในเว็บไซต กอนบันทึกและยืนยันขอมูล  

6.3 พิมพ (Print) ใบชําระเงินคาสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน และนําไปชําระเงินตามชองทาง และวันท่ีท่ี

กําหนด หากผูสมัครมิไดดําเนินการชําระเงินคาสมัครตามท่ีกําหนด จะถือวาการสมัครในระบบออนไลนนั้นเปนโมฆะ  

6.4 เม่ือชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระ

เงินคาสมัครใหถูกตองตามขอมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลตอการสมัคร) และตองเก็บหลักฐานไวใชในการสอบสมัภาษณ 
 

7. คาสมัคร 

อัตราคาสมัครคนละ 100 บาท โดยพิมพใบแจงหนี้ และนําไปชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชย ทุกชองทาง ภายใน

วันท่ี 1-22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://admission.kps.ku.ac.th/
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8. เอกสารประกอบการสัมภาษณ 
8.1 ใบสมัคร 
8.2 สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) คะแนน

เฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู และคะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา สําหรับนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาแลว  

8.3 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ 
8.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ   
8.5 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ไมรวมปก คํานํา สารบัญ 

 

9. การเลือกคณะ และสาขาวิชา 

 ผูสมัครมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ตามเกณฑการรับไดเพียง 1 คณะ 1 สาขาวิชาและ 1 รูปแบบเทานั้น 

 

10. เงื่อนไขการเขาศึกษา 
10.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและมีสิทธิ์เปนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหาก
ตรวจสอบพบวา ผู มีสิทธิ์ เขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด  หรือมีคุณสมบัติ ไมครบถวนตามท่ีกําหนด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษานั้นเปนโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาสมัคร 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 เม่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนในโครงการฯ นี้ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ไมมีสิทธิ์
ยายคณะ และไมมีสิทธิ์ยายจากหลักสูตรภาคพิเศษเปนหลักสูตรภาคปกติ 
 

11. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

                                                ประกาศ ณ วันท่ี  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2565    
          
 
      
 
 
 

(รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร)                                  
          รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ปฏิบัติหนาท่ีแทน  

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
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เอกสารแนบทายประกาศ 
โครงการรับเขาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ประจําปการศึกษา 2566 (คร้ังที่ 1) 
 

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัคร 

คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

เกษตร กําแพงแสน 

• เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 35 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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. กรณีท่ีเปนบุตรเกษตรกร 
    - ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
5. กรณีท่ีเปนยุวเกษตรกร 
    - ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร 

 
 
 
 

• สัตวศาสตร 40 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
   - จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่าํกวา 2.50 
3. กลุมสาระการเรียนรู                                   

- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต                 
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต                  
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

4. กรณีท่ีเปนบุตรเกษตรกร                              
    - ตองแนบหนังสือรบัรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการข้ึนทะเบียนเกษตรกร                    
5. กรณีท่ีเปนยุวเกษตรกร 
   - ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร 
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• สัตวศาสตร 10 รูปแบบท่ี 3 โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพพระราชทาน 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
   - จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่าํกวา 2.00 
3. กลุมสาระการเรียนรู  

- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต  
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

4. กรณีเปนบุตรหลานสมาชกิสหกรณโคนม ตองแนบหนังสอืรับรอง จํานวน  2 ฉบับ 
   - หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ 
   - หนังสือรับรองของสหกรณ 
 

• เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 32 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
   - จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่าํกวา 2.00 
3. กลุมสาระการเรียนรู                                    

- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

4. กรณีท่ีเปนบุตรเกษตรกร 
   - ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
5. กรณีท่ีเปนยุวเกษตรกร 
   - ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร 
 
 

• เกษตรศาสตร 209 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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. กรณีท่ีเปนบุตรเกษตรกร 
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

5. กรณีท่ีเปนยุวเกษตรกร 
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร 
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• เกษตรศาสตร 25 รูปแบบท่ี 2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
1. กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
3. กลุมสาระการเรียนรู                                  

- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 - คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
 - ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

 

รวมท้ังหมด 351  

ประมง 

• เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 50 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
   - กําลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
   - จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่าํกวา 2.50 
2. กลุมสาระการเรียนรู                                   
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
 สําหรับผูท่ีผานเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา จะไดรับพิจารณาใหทุนการศึกษาภายใต 
“ทุนเลิศมัจฉา” จํานวน 2 ทุน โดยมีเงือ่นไขดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไมต่าํกวา 3.00 
2. ผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรู 
   2.1 วชิาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 
   2.2 วชิาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 วชิาภาษาตางประเทศ ไมต่าํกวา 3.00 
  

รวมท้ังหมด 50  

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (ภาคปกติ) 

• วิศวกรรมเครื่องกล 30 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 

1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 

3. มีผลการเรยีนคณติศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันท้ัง 2 วิชา  
ไมต่ํากวา 2.75 
 

• วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 50 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.80 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.80 

3. ผลการเรียนคณิตศาสตร 4 ภาคการศึกษา เฉลีย่ไมต่ํากวา 2.50 
4. ผลการเรียนฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• วิศวกรรมโยธา 20 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 

1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 

3. มีผลการเรยีนคณติศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันท้ัง 2 วิชา  
ไมต่ํากวา 2.50 
 

• วิศวกรรมอาหาร 29 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

3. มีผลการเรยีนคณติศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันท้ัง 2 วิชา  
ไมต่ํากวา 2.50 
 

• วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจสิตกิส 30 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 

3. มีผลการเรยีนคณติศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันท้ัง 2 วิชา  
ไมต่ํากวา 2.50 

• วิศวกรรมคอมพิวเตอร 20 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 

3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันท้ัง 2 วิชา  
ไมต่ํากวา 2.50 
4. มีผลงานเก่ียวกับคอมพิวเตอร เชน โครงงานการประกวดแขงขัน หรือมี
ประกาศนียบัตรการอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอรจากสถาบันตาง ๆ รวมถึงการอบรมใน
รูปแบบออนไลน 

• วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร 30 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 

3. มีผลการเรยีนคณติศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันท้ัง 2 วิชา  
ไมต่ํากวา 2.50 

รวม  207   
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (ภาคพิเศษ) 

• วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 15 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 

3. มีผลการเรยีนคณติศาสตร และฟสกิส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันท้ัง 2 วิชา  
ไมต่ํากวา 2.50 
 
 

• วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร (ภาคพิเศษ) 28 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.30 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.30 

3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกนัท้ัง 2 วิชา  
ไมต่ํากวา 2.00 
 

รวม  43   

รวมท้ังหมด 250   

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

• เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 36 รูปแบบท่ี 1 ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย, 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 รูปแบบท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
1. กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศกึษา ไมต่ํากวา 2.00    
3. กลุมสาระการเรียนรู                   
  - วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต  
  - คณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
  - ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• เกษตรกรรมศึกษา 

(ผูท่ีสนใจท่ีจะสมัครสาขาวิชา

เกษตรกรรมศึกษา สามารสมัครไดใน

รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2 เนื่องจากการ

ประกาศผลคะแนน TPAT 5 ในรูปแบบ

คอมพิวเตอร จะประกาศในวันท่ี 15 

ธันวาคม 2565) 

20 รูปแบบท่ี 1 ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย, 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%) 
 

รวมท้ังหมด 80  

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

• ภาษาอังกฤษ 5 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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 ไมต่าํกวา 3.00 
 
 
 

• วิทยาการคอมพิวเตอร 40 รูปแบบท่ี 1 ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 

3. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตรและกลุมสาระวิทยาศาสตร หรือ 
4. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตร หรือ 
5. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนกลุมสาระ
วิทยาศาสตร 
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• วิทยาศาสตรชีวภาพ 6 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

3. รับนักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร 
4. กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ แตละกลุม
สาระเรียนรูตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 
 
 

• วิทยาศาสตรชีวภาพ 24 รูปแบบท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
1. กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
2. คะแนนเฉลี่ย  
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
3. รับนักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร 
4. กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ แตละกลุม
สาระเรียนรูตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 
 

• เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(ภาคปกติ) 

25 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

3. รับนักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร หรือ 
4. รับนักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร หรือ  
5. รับนักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระคณิตศาสตรและกลุมสาระวิทยาศาสตร 
 
 

• เคม ี 40 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 

3. คะแนนเฉลี่ย ในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในแตละกลุมสาระ
การเรยีนรู ตองไมต่ํากวา 2.00 
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• ฟสิกส 24 รูปแบบท่ี 2 สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
1. กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
3. คะแนนเฉลี่ย ในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในแตละกลุมสาระ
การเรยีนรู ตองไมต่ํากวา 2.00 
 

• การจัดการ 5   รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 

1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

2. คะแนนเฉลี่ย  
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 

3. ใหจัดทําแฟมสะสมผลงาน ซึ่งหากแฟมสะสมผลงานมีกิจกรรม หรือโครงการท่ี

เก่ียวของกับศาสตรทางดานการจดัการหรือบริหารธุรกิจจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

4. ใหเขียนเรียงความแสดงถึงเหตผุลท่ีสนใจจะมาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ รวมถึงเปาหมายในการประกอบอาชีพภายหลงัจากสําเรจ็

การศึกษาแลวใหชัดเจน โดยใหจัดทําเรียงความดังกลาวในรูปแบบอินโฟกราฟฟก 

 

• จุลชีววิทยา 40 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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
เฉลี่ยไมต่าํกวา 2.50 
 

• การตลาด 15 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 

3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
4. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรยีนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ 
 
 

• คณิตศาสตรประยุกต 11 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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 
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• คณิตศาสตรประยุกต 24 รูปแบบท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
1. กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (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 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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/กิจกรรมท่ีเก่ียวของทางดานรัฐศาสตร 
การเมืองการปกครอง หรือดานสังคม และ เรียงความท่ีอธิบายเหตผุลท่ีเลือกเรียน
รัฐศาสตร จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ (ถามี) 
 
 
 

• พฤกษนวัตกรรม 20 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 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 ภาษาตางประเทศไมต่าํกวา 3.00     
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) 50 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

2. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตรและกลุมสาระวิทยาศาสตร หรือ 
3. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตร หรือ 
4. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนกลุมสาระ
วิทยาศาสตร หรือ 
5. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือสาขา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

• เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 50 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 

3. รับนักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร หรือ 
4. รับนักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร หรือ  
5. รับนักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระคณิตศาสตรและกลุมสาระวิทยาศาสตร 
 

• การจัดการ (ภาคพิเศษ) 35 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 

1. กําลังศึกษาอยูในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

2. คะแนนเฉลี่ย  
- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

3. ใหจัดทําแฟมสะสมผลงาน ซึ่งหากแฟมสะสมผลงานมีกิจกรรมหรอืโครงการท่ี

เก่ียวของกับศาสตรทางดานการจดัการหรือบริหารธุรกิจจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

4. ใหเขียนเรียงความแสดงถึงเหตผุลท่ีสนใจจะมาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ รวมถึงเปาหมายในการประกอบอาชีพภายหลงัจากสําเรจ็

การศึกษาแลวใหชัดเจน โดยใหจัดทําเรียงความดังกลาวในรูปแบบอินโฟกราฟฟก 

 

• การตลาด (ภาคพิเศษ) 45 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 

3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
4. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรยีนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ 
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

• การบัญชี (ภาคพิเศษ) 50 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสําเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. รับทุกแผนการเรียน 
3. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 

4. รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาการ
บัญชี โดยเกรดเฉลี่ยตลอด 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 
5. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาการบัญชี  โดย
เกรดเฉลี่ยตลอด 6 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 2.00    
 

รวม  250  

รวมท้ังหมด 539  

อุตสาหกรรมบริการ   
• ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 40 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ  
2. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 
ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75  
3. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ตองมี
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75  
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.75 
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
 
 

• การจัดการธุรกิจการบิน 25 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ  
2. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 
ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75  
3. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ตองมี
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75  
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรไมต่าํกวา 2.75 
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
 
 
 



 
21 
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• การโรงแรมและภัตตาคาร 25 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 

2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน  
3. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ 

 
• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 

20 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ  
2. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรอืคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 
ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75  
3. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ตองมี
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75 
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรไมต่าํกวา 2.75 
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 

 
• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
(วิชาเอกการจัดการทองเท่ียวรวมสมัย) 

20 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ  
2. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 
ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75  
3. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ตองมี
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75 
4. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรไมต่าํกวา 2.75 
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 

 
• การสรางสรรคการบริการเพ่ือธุรกิจการ
ทองเท่ียว 

40 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
- จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 

2. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.75  
3. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและ ตางประเทศ 
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• สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
บริการ 

40 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ  
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. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและ ตางประเทศ 
5.  แฟมสะสมผลงานมีการทําโครงงาน/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและบริการ หรือเรียงความอธิบายเหตุผลท่ีเลือกสาขาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและบริการ จะพิจารณาเปนพิเศษ 
 

• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
และอุตสาหกรรมไมซ 

40 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
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. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและ ตางประเทศ 
5.  แฟมสะสมผลงานมีการทําโครงงาน/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการบริการ การประชุม 
Event  โรงแรม รานอาหาร  หรือเรียงความอธิบายเหตผุลท่ีเลือกสาขาการจัดการธุรกิจ
บริการและอุตสาหกรรมไมซ จะพิจารณาเปนพิเศษ  
 

รวม 250  

อุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ)  
 

• ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
(ภาคพิเศษ) 

45 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ  
2. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ไมจํากัดคะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 
5 ภาคการศึกษา  
3. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ไมจํากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
4. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ  
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
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• การจัดการธุรกิจการบิน (ภาคพิเศษ) 35 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ  
2. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ไมจํากัดคะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 
5 ภาคการศึกษา  
3. กรณีผูสมัครเปนผูท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ไมจํากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
4. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  
5. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน 
 
 

• การโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) 35 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 4, 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน  
3. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ 
 
 

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 (วิชาเอกการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ 

90 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 4, 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
2. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรยีนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ  
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน  
4. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ไมจํากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
 

• การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 (วิชาเอกการจัดการทองเท่ียวรวมสมัย) 
ภาคพิเศษ 

90 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 4, 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา  
2. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรยีนรู คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ  
3. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน  
4. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเทาท้ังในและตางประเทศ ไมจํากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา  
 
 
 
 
 
 

รวม  295   



 
24 
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รวมท้ังหมด  545   

วิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคปกติ) 

• วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลัง
กาย   

65 1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
3. เปาหมายหรือจุดมุงหมาย ท่ีเลือกเรียนในสาขาวิชาน้ี ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 โดยให
ระบุกลุมสาขาวิชาท่ีสนใจโดยการเรียงลําดับความสนใจ 2 อันดับ โดยมีกลุมสาขาวิชาดังน้ี 
3.1  กลุมวิชาการจัดการการกีฬา (เรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกรกีฬา และ

องคกรทางดานสงเสริมสุขภาพ ซึ่งนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬา ทองเท่ียวเชิง
กีฬา การตลาดทางการกีฬา การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการกีฬา เปนตน) 

3.2 กลุมวิชาผูฝกสอนออกกําลังกายสวนบุคคล (เรียนเก่ียวกับการเปนผูนําการออก
กําลังกาย การออกแบบโปรแกรมสวนบุคคล ซึ่ งจะนําไปใชทางสายงาน 
personal trainer เปนตน)  

3.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการเปนผูฝกสอนและสมรรถนะทางการกีฬา (เรียนเก่ียวกับ
การเปนผูฝกสอนกีฬา และการสรางสมรรถนะใหกับนักกีฬา ซึ่งจะนําไปใชทาง
สายงาน Fitness Coach ประจําทีมสโมสร/สมาคมกีฬา เปนตน) 

3.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการฟนฟูและการเคลื่อนไหว  (เรียนเก่ียวกับการฟนฟูการ
บาดเจ็บของนักกีฬาและบุคคลท่ัวไป ซึ่งจะนําไปใชทางสายงานดานเวชศาสตร
การฟนฟูในโรงพยาบาล/สมาคมกีฬา เปนตน) 

รวม 65  

วิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคพิเศษ) 

• วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลัง
กาย (ภาคพิเศษ) 

18 1. กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ไมจํากัดคะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
3. เปาหมายหรือจุดมุงหมาย ท่ีเลือกเรียนในสาขาวิชาน้ี ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 โดย
ใหระบุกลุมสาขาวิชาท่ีสนใจโดยการเรียงลําดับความสนใจ 2 อันดับ โดยมีกลุมสาขาวิชา
ดังน้ี 
3.1  กลุมวิชาการจัดการการกีฬา (เรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกรกีฬา และ

องคกรทางดานสงเสริมสุขภาพ ซึ่งนําไปใชในการจัดการแขงขันกีฬา ทองเท่ียวเชิง
กีฬา การตลาดทางการกีฬา การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการกีฬา เปนตน) 

3.2 กลุมวิชาผูฝกสอนออกกําลังกายสวนบุคคล (เรียนเก่ียวกับการเปนผูนําการออกกําลัง
กาย การออกแบบโปรแกรมสวนบุคคล ซึ่งจะนําไปใชทางสายงาน personal 
trainer เปนตน)  

3.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการเปนผูฝกสอนและสมรรถนะทางการกีฬา (เรียนเก่ียวกับ
การเปนผูฝกสอนกีฬา และการสรางสมรรถนะใหกับนักกีฬา ซึ่งจะนําไปใชทางสาย
งาน Fitness Coach ประจําทีมสโมสร/สมาคมกีฬา เปนตน) 

3.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการฟนฟูและการเคลื่อนไหว  (เรียนเก่ียวกับการฟนฟูการ
บาดเจ็บของนักกีฬาและบุคคลท่ัวไป ซึ่งจะนําไปใชทางสายงานดานเวชศาสตรการ
ฟนฟูในโรงพยาบาล/สมาคมกีฬา เปนตน) 

 

รวม 18  

รวมท้ังหมด 83  
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คณะ/สาขา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

สิ่งแวดลอม 

• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 30 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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. มีประวัตผิลงาน (Portfolio ดานสิง่แวดลอมความยาวไมเกิน 10 หนา) 
 

• การจัดการสิ่งแวดลอม 30 รูปแบบท่ี 1  ท่ัวประเทศ 
1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คะแนนเฉลี่ย  

- กําลังศึกษา คะแนนเฉลีย่ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 
   - จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไมต่าํกวา 2.75 
3. กลุมสาระการเรียนรู                   

  - วิทยาศาสตร ไมนอยกวา  22 หนวยกิต  
  - คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

4. มีประวัตผิลงาน (Portfolio ดานสิง่แวดลอมความยาวไมเกิน 10 หนา) 
 

รวมท้ังหมด 60  

รวมจํานวนรับรอบท่ี 1 1,958  
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อัตราคาธรรมเนียมแนบทาย 
 

คณะ /  หลักสูตร ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 
เกษตร กําแพงแสน 

     - สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร 14,300 - 

     - สาขาวิชาสัตวศาสตร 14,300 - 

     - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 14,300 - 

     - สาขาวิชาเกษตรศาสตร 14,300 - 

ประมง   

- สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 14,300 - 

วิทยาศาสตรการกีฬา   

     - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 16,300 31,000 

คณะวศิวกรรมศาสตร กําแพงแสน   

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 17,300 - 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 17,300 - 

      - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 17,300 32,700 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 17,300 - 

 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส 17,300 - 

      - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 17,300 - 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล-เกษตร 17,300 32,700 

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร   

 -  สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา  12,900 - 

- สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  

• วิชาเอกพลศึกษาและสขุศึกษา 

• วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา, วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา,  วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา,

วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา 

12,900 - 

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

 -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12,900 35,200/31,200 

 - สาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร  16,300 34,700 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 16,300 - 

- สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,300 34,700 

- สาขาวิชาเคมี 16,300 - 

- สาขาวิชาฟสิกส 16,300 - 

- สาขาวิชาการจัดการ 12,900 26,700 

- สาขาวิชาจุลชีววทิยา 16,300 - 

- สาขาวิชาการตลาด 12,900 26,700 

- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 16,300 - 

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 12,900 - 

- สาขาวิชาการบัญช ี 12,900 28,200 

- สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม 16,300 - 

อุตสาหกรรมบริการ   

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมบริการ 12,900 34,000 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 12,900 34,000 
- สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 12,900 34,000 
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 12,900 25,000 
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คณะ /  หลักสูตร ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการทองเที่ยวรวมสมัย) 12,900 25,000 

- สาขาวิชาการสรางสรรคการบริการเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 12,900 - 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 12,900 - 

- สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ 12,900 -  

ส่ิงแวดลอม   

- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 16,300 - 

- การจัดการส่ิงแวดลอม 16,300 - 

สัตวแพทยศาสตร 16,300  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


