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ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา :TCAS รอบที่ 1
โครงการรับเขาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําปการศึกษา 2563
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สําเนา
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา :TCAS รอบที่ 1
โครงการรับเขาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําปการศึกษา 2563
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ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการรับเขาดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร (รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1.1 เปนผูย ึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
1.2 เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
1.3 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเป นผูที่สําเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา สําหรับ
ผูสมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2544
1.4 เปนผูทไี่ มมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
1.5 เป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บรอ ย และรับ รองต อ มหาวิท ยาลั ย ได วา จะตั้ งใจศึ ก ษาเล าเรีย นเต็ ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไป โดยเครงครัด ทุกประการ
1.6 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา โดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
1.7 ไมเปนคนวิกลจริต
1.8 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร (รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

2.1 เปนผูย ึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.2 เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
2.3 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
14 เขต ดังนี้
1. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร
2. เขต 3 (นนทบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
3. เขต 4 (ปทุมธานี และ สระบุรี
4. เขต 5 (สิงหบุรี, ลพบุร,ี อางทอง และชัยนาท
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5. เขต 8 (ราชบุรี และ กาญจนบุรี
6. เขต 9 (สุพรรณบุรี และนครปฐม
7. เขต 10 (เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ
8. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต และระนอง
9. เขต 15 (นราธิวาส ปตตานี และยะลา
10. เขต 16 (สงขลา และ สตูล
11. เขต 18 (ชลบุรี และ ระยอง
12. เขต 31 (นครราชสีมา
13. เขต 32 (บุรีรัมย
14. เขต 39 (พิษณุโลก และอุตรดิตถ
2.4 เปนผูทไี่ มมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.5 เป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร อ ย และรั บ รองต อ มหาวิ ท ยาลั ย ได ว า จะตั้ งใจศึ ก ษาเล า เรีย นเต็ ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไป โดยเครงครัด ทุกประการ
2.6 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา โดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
2.7 ไมเปนคนวิกลจริต
2.8 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
3. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร (รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3.1 เปนผูย ึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3.2 เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
3.3 เป นผูที่กําลังศึ กษาอยูชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 หรือเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 หรือประกาศนี ยบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท า สําหรับ
ผูสมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับ ที่ 3 พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จํานวน 50 แหง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนราธิวาส
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพัทลุง
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 20 จังหวัดชุมพร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 21 จังหวัดแมฮองสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 22 จังหวัดแมฮองสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 จังหวัดแพร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 จังหวัดลําพูน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 29 จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 32 จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 จังหวัดแมฮองสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 35 จังหวัดพังงา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 36 จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 จังหวัดกระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 จังหวัดระนอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 39 จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 40 จังหวัดปตตานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 41 จังหวัดยะลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 43 จังหวัดสงขลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45 จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 47 จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49 จังหวัดตราด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50 จังหวัดขอนแกน
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 51 จังหวัดบุรีรัมย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 52 จังหวัดเลย
โรงเรียนราชประชานเคราะห 53 จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 55 จังหวัดตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 จังหวัดนาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ

3.4 เปนผูทไี่ มมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
3.5 เป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร อ ย และรั บ รองต อ มหาวิ ท ยาลั ย ได ว า จะตั้ งใจศึ ก ษาเล า เรีย นเต็ ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไป โดยเครงครัด ทุกประการ
3.6 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา โดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3.7 ไมเปนคนวิกลจริต
3.8 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
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หมายเหตุ : ผูสมัครควรศึกษาวิธีการสมัคร (หนา 22 เ พื่อความถูกตองและความเขาใจของวิธีการสมัคร
2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา

รวม
จํานวน จํานวน
รับ
รับ

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
คุณสมบัติ

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

เกษตร กําแพงแสน
• เกษตรศาสตร

149

114

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. กรณีที่เปนบุตรเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. กรณีที่เปนยุวเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร

• เครื่องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกส
เกษตร

25

25

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. กรณีที่เปนบุตรเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. กรณีที่เปนยุวเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร

30

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา
2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

-

5

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา
2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

-
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา
• สัตวศาสตร

• เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

รวมทั้งหมด

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
รวม
จํานวน จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
รับ
35
35 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. กรณีที่เปนบุตรเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. กรณีที่เปนยุวเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร
20

229

20

194

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. กรณีที่เปนบุตรเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. กรณีที่เปนยุวเกษตรกร
- ตองแนบหนังสือรับรองการเปนยุวเกษตรกร

30

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

-

-

-

-

5
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา

รวม
จํานวน จํานวน
รับ
รับ

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

คุณสมบัติ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

ประมง
• เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

รวมทั้งหมด

40

24

40

24

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

14

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา
2.50
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

14

2

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา
2.50
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

2

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (ภาคปกติ
• วิศวกรรมเกษตร

25

25

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 5 ภาค
การศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไมต่ํากวา 2.50

-

-
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา
• วิศวกรรมโยธา

• วิศวกรรมเครื่องกล

• วิศวกรรมโยธาชลประทาน

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
รวม
จํานวน จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
รับ
13
13 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 5 ภาค
การศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไมต่ํากวา 2.50
10
10 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 5 ภาค
การศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไมต่ํากวา 2.50
10
10 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูค ณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ตองมี
คะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวา 3.00
4. คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษา กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ ตองมีคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวา 3.00

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

-

-

-

-

-

-
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา
• วิศวกรรมอาหาร

• วิศวกรรม
คอมพิวเตอร

• วิศวกรรมอุตสา
หการ-โลจิสติกส

รวม

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
รวม
จํานวน จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
รับ
10
10 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 5 ภาค
การศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไมต่ํากวา 2.50
15
15 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
-วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 5 ภาค
การศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไมต่ํากวา 2.50
5
5
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร และฟสิกส 5 ภาค
การศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไมต่ํากวา 2.50
88

88

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

-

-

-

-

-

-
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา

รวม
จํานวน จํานวน
รับ
รับ

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

คุณสมบัติ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (ภาคพิเศษ
• วิศวกรรมโยธา
(ภาคพิเศษ

• วิศวกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ

2

15

2

15

รวม

17

17

รวมทั้งหมด

105

105

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

-

-

-

-

11

2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา

รวม
จํานวน จํานวน
รับ
รับ

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

คุณสมบัติ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
• เกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา

35

19

รวมทั้งหมด

35

19

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

14

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา
1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

14

2

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.00
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

2

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
• วิทยาการ
คอมพิวเตอร

• วิทยาศาสตร
ชีวภาพ

20

10

20

7

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50
2. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระคณิตศาสตร หรือ
3. รับนักเรียนทีเ่ รียนกลุม สาระวิทยาศาสตร หรือ
4. รับนักเรียนที่เรียนทั้งกลุมสาระคณิตศาสตรและ
กลุมสาระวิทยาศาสตร
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3.กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาตางประเทศ แตละกลุม สาระเรียนรูตองมี
คะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวา 2.50

-

-

3

-

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3.กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ แตละกลุม
สาระเรียนรูตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50

12

2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา
• เคมี

• ฟสิกส

• จุลชีววิทยา

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
รวม
จํานวน จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
รับ
10
10 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3.กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาตางประเทศ แตละกลุม สาระเรียนรูตองมี
คะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวา 2.75

5

10

5

10

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50
2.กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
แตละกลุมสาระเรียนรู ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
2.00
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2.กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
แตละกลุมสาระเรียนรู ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
2.75

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

-

-

-

-

-

-
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา
• เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ภาคปกติ

• คณิตศาสตร
ประยุกต

• ภาษาอังกฤษ

• การจัดการโรงแรม
และทองเที่ยว

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
รวม
จํานวน จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
รับ
10
10 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50
2. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระคณิตศาสตร หรือ
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระวิทยาศาสตร หรือ
4. รับนักเรียนที่เรียนทั้งกลุมสาระคณิตศาสตรและ
กลุมสาระวิทยาศาสตร
10

3

20

10

3

20

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 10
หนวยกิต
3.กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
แตละกลุมสาระเรียนรู ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
2.75
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 3.00
2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต
3. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 3.00
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2.กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ภาษาตางประเทศ แตละกลุมสาระเรียนรู ตองมี
คะแนนเฉลีย่ ไมต่ํากวา 2.75

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

-

-

-

-

-

-

-

-
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา
• การเมืองและการ
ปกครอง

• นวัตกรรมการ
ทองเที่ยว

• ภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ

• การจัดการธุรกิจ
การบิน

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
รวม
จํานวน จํานวน
จํานวน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
รับ
รับ
รับ
2
2
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75 2.
คะแนนเฉลีย่ กลุมสาระการเรียนรู
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไมต่ํากวา
2.75
- ภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.75
- ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.75
20
20 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต
3. คะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศไมตา่ํ กวา 2.75
20

10

20

10

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยกลุม สาระการ
เรียนรูภ าษาตางประเทศไมต่ํากวา 3.00
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต
3. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
และภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.50

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

-

-

-

-

-

-
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา
• การโรงแรมและ
ภัตตาคาร
รวม

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
รวม
จํานวน จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
รับ
5
5
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
155

152

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

0

คุณสมบัติ
-

3

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ
• วิทยาการ
คอมพิวเตอร (ภาค
พิเศษ

10

• เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ภาค
พิเศษ

10

• ภาษาอังกฤษ (ภาค
พิเศษ

5

10

10

5

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.25
2. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระคณิตศาสตร หรือ
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระวิทยาศาสตร หรือ
4. รับนักเรียนที่เรียนทั้งกลุมสาระคณิตศาสตรและ
กลุมสาระวิทยาศาสตร
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.25
2. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระคณิตศาสตร หรือ
3. รับนักเรียนที่เรียนกลุม สาระวิทยาศาสตร หรือ
4. รับนักเรียนที่เรียนทั้งกลุมสาระคณิตศาสตรและ
กลุมสาระวิทยาศาสตร
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 3.00
2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอย
กวา 15 หนวยกิต
3. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 3.00

-

-

-

-

-

-
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา
• การจัดการโรงแรม
และทองเที่ยว (ภาค
พิเศษ

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
รวม
จํานวน จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
รับ
90
60 รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50
2. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
และภาษาตางประเทศ แตละกลุม สาระการเรียนรู
ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
14 รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา
2.50
2. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ แตละกลุม
สาระการเรียนรูต องมีคะแนนเฉลีย่ ไมตา่ํ กวา
2.50

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ
16 รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50
2. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ แตละกลุม
สาระการเรียนรูต องมีคะแนนเฉลีย่ ไมตา่ํ กวา
2.50

รวม

115

85

14

16

รวมทั้งหมด

270

237

14

19

วิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคปกติ
• วิทยาศาสตรการ
กีฬาและการออก
กําลังกาย

รวม

28

12

28

12

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

14

14

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา
1. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

2

2

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
1. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
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2. คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผูมีสิทธิส์ มัคร
คณะ/สาขา

รวม
จํานวน จํานวน
รับ
รับ

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน
คุณสมบัติ
รับ

คุณสมบัติ

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
จํานวน
รับ

คุณสมบัติ

วิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคพิเศษ
• วิทยาศาสตรการ
กีฬาและการออก
กําลังกาย (ภาค
พิเศษ

18

15

รวม

18

15

รวมทั้งหมด

46

27

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

3
-

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
1. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

3
14

5

สิ่งแวดลอม
• วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม

10

8

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
1. คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3. มีประวัตผิ ลงาน (Portfolio ดานสิ่งแวดลอม
ความยาวไมเกิน 10 หนา

2

-

รวม

10

8

2

รวมทั้งหมด

10

8

2

รวมจํานวนรับรองที่ 1

735

614

86

35

รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
1. คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.75
2. กลุมสาระการเรียนรู
- วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
- คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3. มีประวัตผิ ลงาน (Portfolio ดานสิ่งแวดลอม
ความยาวไมเกิน 10 หนา
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3. เกณฑการพิจารณาแฟมสะสมผลงาน
การพิจารณา มี 2 สวน (รวม 100 %
1. สวนของ Portfolio (70%)
1.1 ความครบถวน สมบูรณ ของประวัติผูสมัคร (20%
ประวัติและขอมูลพื้นฐานของผูสมัคร
1.2 กิจกรรมที่เขารวม (50%
กิจกรรมเชิงวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม กีฬา คุณธรรมจริยธรรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ ทั้ง
ระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. สวนของผลการเรียน แผนการเรียน ที่คณะตองการ (30%)
2.1 พิจารณาคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
2.2 ผลการเรียนตามความตองการของคณะ/สาขา
ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองเขาสอบสัมภาษณ โดยเกณฑการสัมภาษณ ดังนี้
การสัมภาษณ (100%)
1. บุคลิกภาพทั่วไป ความเชื่อมั่นในตัวเอง การแตงกาย
2. ทัศนคติตอวิชาชีพ
3. ไหวพริบ สติปญญา ความใฝเรียนใฝรู การตอบคําถาม
4. สุขภาพจิต
**การพิจารณาในแตละสวนให คณะ/สาขา เปนผูพิจารณาอยูใน ดุลพินิจของผูสอบสัมภาษณ **
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4. ปฏิทินโครงการ
รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม
รับสมัครออนไลน ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
ชําระเงินคาสมัคร
คณะดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
ผูสมัครยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

กําหนดการ
2-26 ธ.ค. 2562
2-26 ธ.ค. 2562
2-26 ธ.ค. 2562
13 ม.ค. 2563
18 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
30-31 ม.ค. 2563
4 ก.พ. 2563

รูปแบบที่ 2 และรูปแบบ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลําดับ
กิจกรรม
1
ยื่นสมัครดวยแฟมสะสมผลงาน และเอกสารการสมัคร
- รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2
รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ
รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครและนําสงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
สัมภาษณที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
(ผูที่ไมผานการคัดเลือกนักเรียนสามารถมาสมัครในรูปแบบ
ที่ 1 ได ตั้งแตวันที่ 21-26 ธ.ค. 2562
3
ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ สมัครออนไลน ที่
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
4
ชําระเงินคาสมัคร
5
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ
6
สอบสัมภาษณ
7
ผูสมัครยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส
8
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

กําหนดการ
2-15 ธ.ค. 2562
ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2562

21-26 ธ.ค. 2562
21-26 ธ.ค. 2562
13 ม.ค. 2563
18 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
30-31 ม.ค. 2563
4 ก.พ. 2563
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5. ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ
2. ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทาง http://esd.kps.ku.ac.th/quota/ ตามวันที่กําหนด
โดยสรางบัญชีและรหัสผานของผูสมัคร และดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต กอนบันทึกและยืนยันขอมูล
3. พิมพ (Print) ใบชําระเงินคาสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน และนําไปชําระเงินตามชองทาง และวันที่ที่กําหนด
หากผูสมัครมิไดดําเนินการชําระเงินคาสมัครตามที่กําหนด จะถือวาการสมัครในระบบออนไลนนั้นเปนโมฆะ
4. เมื่อชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคา
สมัครใหถูกตองตามขอมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลตอการสมัคร และตองเก็บหลักฐานไวใชในการสอบสัมภาษณ
6. คาสมัคร
อัตราคาสมัครคนละ 200 บาท โดยพิมพใบแจงหนี้ และนําไปชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชย ทุกชองทาง ภายในวันที่
2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น.
7. เอกสารประกอบการสัมภาษณ
1. ใบสมัคร
2. สํ า เนาใบแสดงผลการเรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ปพ 1 : 4 คะแนนเฉลี่ ย 5 ภาคการศึ ก ษา
(ม4-ม.6 เทอมตน ตามที่ระบุไวใน ใบสมัคร
3. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
5. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4
8. การเลือกคณะ และสาขาวิชา
ผูสมัครมีสิทธิ์ที่จะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ตามเกณฑการรับไดเพียง 1 คณะ 1 สาขาวิชาและ 1 รูปแบบเทานั้น
9. สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะ

สถานที่สอบสัมภาษณ

คณะเกษตร กําแพงแสน

หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

คณะประมง

หองเรียน ชั้น 1 อาคารศูนยเรียนรวม 3

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

หอง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หองสัมมนา อาคารปฏิบัติการ 2 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

อาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

อาคารคณะวิทยาศาสตรการกีฬา

คณะสิ่งแวดลอม

หองประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย
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10. เงื่อนไขการเขาศึกษา
10.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและมีสิทธิ์เปนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และหากตรวจสอบพบวา ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด หรือ
มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะถือวาการมีสิทธิ์เขาศึกษานั้นเปนโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินคาสมัคร และเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
10.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตรวจสอบพบวา ผูใดปลอม
ใช หรืออางเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเขาศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการ
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาตอไป
10.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตรวจสอบแลวพบวาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยืนยันสิทธิ์
การเขาศึกษามากกวา 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมิตองบอกกลาวหรือ
แจงใหทราบลวงหนา
10.4 เมื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนในโครงการฯ นี้ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ไมมีสิทธิ์ยาย
คณะ และไมมีสิทธิ์ยายจากหลักสูตรภาคพิเศษเปนหลักสูตรภาคปกติ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
(รองศาสตราจารย น.สพ. ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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วิธกี ารสมัคร
รูปแบบที่ 1
รับสมัครทั่วประเทศ

กรอกใบสมัครออนไลนที่
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/
2-26 ธ.ค. 2562

ชําระเงินคาสมัคร
2-26 ธ.ค. 2562

รูปแบบที่ 2 และ 3
รับสมัครโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ยื่นสมัครดวยแฟมสะสมผลงาน และเอกสารการสมัคร
- รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
- รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2-15 ธ.ค. 2562

รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ
รูปแบบที่ 3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครและนําสงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
สัมภาษณที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2562

คณะดําเนินการคัดเลือกผูสมัคร
27 ธ.ค. 2562 – 8 ม.ค. 2563

ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ
สมัครออนไลน ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/quota/

21-26 ธ.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
13 ม.ค. 2563

ชําระเงินคาสมัคร
21-26 ธ.ค. 2562

สอบสัมภาษณ เวลา 09.00-12.00 น.
18 ม.ค. 2563

ผูสมัครยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส
30-31 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
4 ก.พ. 2563

หมายเหตุ: ผูที่ไมผานการคัดเลือกจาก
รูปแบบที่ 2 สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา
และรู ป แบบที่ 3 สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ
ผูสมัครสามารถสมัครรูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศไดภายใน
วันเวลาที่กําหนด
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อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
คณะ / หลักสูตร

เกษตร กําแพงแสน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
ประมง
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิทยาศาสตรการกีฬา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
• วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
• วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา, วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา, วิชาเอกคณิตศาสตร
ศึกษา, วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟสิกส
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
- สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
- สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
- นวัตกรรมการทองเที่ยว
- การเมืองการปกครอง
สิ่งแวดลอม
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

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
32,700
-

12,900

-

12,900

-

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

33,200
34,700
34,700
27,000
28,600
25,000
28,500
-

16,300

