


1 

 

 
 

1.  คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาคุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร   
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาจาก 3 คณะวิชา ดังนี ้
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 7 สาขาวิชา   
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 แผนการเรียนสาย 
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ 

2. กรณีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตอ้งเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ส าหรับผูส้มัครในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกต)ิ ทุกสาขาวชิา  
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ส าหรับผูส้มัครในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ทุกสาขาวิชา  
5. มีแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) รวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงความโดดเด่น หรือความส าเร็จทางวชิาการ 

เช่น ประกาศนียบตัร เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงได้ว่าผู้สมัคร  
-  ได้รับรางวลัทางวิชาการ และ/หรือ 
-  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ และ/หรือ 
-  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ/แสดงผลงานทางวชิาการ และ/หรือ 
-  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรมทางวิชาการลักษณะอ่ืน 

หมายเหตุ  
1. รางวัล หรือการแข่งขัน หรือกิจกรรมทางวิชาการข้างต้น ต้องมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับวิชาหลักในแผนการ    

 เรียน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ /หรือด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
2. ต้องเป็นรางวลั หรือการแข่งขัน หรือกิจกรรมทางวิชาการทีจ่ัดขึ้นในระดับ ต่อไปนี้ 

-  ระดับกลุ่มโรงเรียน/ระดับเขตการศึกษา  หรือ 
-  ระดับจังหวัด/ระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ  หรือ 
-  จัดขึ้นโดย หน่วยงาน องค์กร บริษัท ที่นา่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

3. เขียนเรียงความแสดงเจตจ านงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) บรรยายคุณสมบตัิของผู้สมัคร
ที่คิดว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวชิาที่สมัคร และบรรยายเปา้หมายในระยะสัน้ และระยะ
ยาว หลังส าเร็จการศึกษา ความยาวจ านวน 1 หน้ากระดาษ (A4) 

4. มีหนังสือรับรองความประพฤติ จากอาจารย์ทีป่รึกษา และมีตราประทบัจากสถานศึกษาในหนังสือรับรอง
ความประพฤต ิ

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก/หลักฐานการสมัคร 
- ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม      
- ระดับผลงานสะสม (Portfolio)   
- Statement of Purpose     
- การสอบสัมภาษณ ์      

โดยการสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ดา้น ต่อไปนี้ 
- ด้านทัศนคต ิ
- ด้านบุคลิกภาพ 
- ด้านความรู้และการสื่อสาร 
- ด้านความสามารถพิเศษ 
- ด้านความกระตือรือร้น 

หลักฐานการสมัคร 
 1. Portfolio ผลงาน จ านวนไมเ่กิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก) 

 2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ความยาว 1 หนา้กระดาษ A4 

 3. หนังสือรับรองความประพฤต ิจากอาจารย์ทีป่รึกษา และมีตามประทับจากสถานศึกษา 
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หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 6 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

แผนการเรียนวิทย-์คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 2.00 หรือแผนการเรียนศิลป-์ค านวณ มผีลการเรียนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 2.50  

- มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
-  เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 
-  เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือค่ายวิชาการทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 
-  เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
-  เป็นนักเรียนในห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

แผนการเรียนวิทย-์คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 2.00  
- มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
-  เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 
-  เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

แผนการเรียนวิทย-์คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 2.00 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.00  
- หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) 

สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  
- มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
- เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 
- เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่ายหนึ่ง 
- เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
- เป็นนักเรียนในห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
- มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
-   มีโครงงานที่เก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
-   เข้าร่วมการแข่งขันทาง วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ)  
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

แผนการเรียนวิทย-์คณิต ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือแผนการเรียนศิลป-์ค านวณ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

- มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
- เข้าร่วมการแข่งขันทางคอมพิวเตอร์ 
- การได้รับใบรับรองทักษะ (certificate) ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
- ผ่านการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.)  
- มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
- เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านคอมพวิเตอร์  
- การได้รับใบรับรองทักษะ ( certificate) ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
- เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ในการคดัเลือก  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 
-   พิจารณาจากผลงานของนักเรียน (Portfolio) 
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด 
- ผ่านการสอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 3 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลติ 
- เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อาทิเช่น ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตัว เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา 

ประกาศนียบัตร เป็นตน้ 
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากวา่ 2.50 
    หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

แผนการเรียนวิทย-์คณิต  
-   เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดทา้ยของระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาค

การศึกษาไม่ต่ ากวา่ 2.50 หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 
ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.50  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 

- มีผู้ปกครองที่มีหลักฐานหรือหนังสือยืนยันการท างานหรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ฉะเชงิเทรา) 

- เข้าร่วมอบรมและได้รับหนังสือรับรองจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ
ระบบการผลิตที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด าเนินการจัดขึน้ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อาทิเช่น ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตัว เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา 

ประกาศนียบัตร เป็นตน้ 
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากวา่ 2.75 

หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
แผนการเรียนวิทย-์คณิตหรือวิทย์-คอม  

- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสดุท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดบัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 
ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) มีระดบัผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 สาขาไฟฟา้ก าลงั/อิเล็กทรอนิกส์/แมคคาทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์  

- ได้รับประกาศนียบัตรรางวลัชนะเลิศ/รองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพระดับภูมภิาคขึ้นไป 
สาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 
- เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อาทิเช่น ข้อมูลพืน้ฐานส่วนตัว เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา 

ประกาศนียบัตร เป็นตน้ 
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากวา่ 2.75 
    หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

แผนการเรียนวิทย-์คณิตหรือวิทย์-คอม  
 



4 

 

 
 
 
- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสดุท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดบัผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 

ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) มีระดบัผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75  สาขาอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

- ได้รับประกาศนียบัตรรางวลัชนะเลิศ/รองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพระดับภูมภิาคขึ้นไป 

      2.  คุณสมบัติทั่วไปของผูม้ีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
2.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาอย่างเต็มความสามารถ  

 และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดทุกประการ 
2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ   

ความผิดอันเป็นลหุโทษ 
2.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคซึ่งสังคมรังเกียจ และโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.5 หากปรากฏในภายหลังวา่ผูส้มัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก

เป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไดร้ับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนสิิตทันที 

3.  คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรบั และจ านวนรับจ าแนกตามสาขาวิชา 

 
 
 
 

คณะ / หลักสูตร 
จ านวนรับ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการจัดการ)           
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการตลาด) 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ) 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการบัญชบีริหาร) 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์) 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการเงินและการลงทุน) 

 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)    
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์) 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต) 

 
15 
15 
- 

 
- 
- 

10 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์)  
2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)                                         
3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์)  
4.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
5.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม)  
6.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาฟิสิกส์) 

 
30 
30 
35 
35 
20 
15 

 
- 
- 

55 
55 
- 
- 

รวม 595 
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4. การลงทะเบียนในระบบ TCAS 

4.1 ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดย Login ด้วย 
username = เลขประจ าตัวประชาชน และ password = ตั้งรหัสผ่านดว้ยตนเอง ซึ่งใช้ E-mail ในการยืนยัน
ตัวตนส าหรับการตั้งรหัสผา่นคร้ังแรก (กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ระบบจะสร้าง username จ านวน 13 หลัก
ให้) 

4.2 เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบ ได้มาจาก
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้ออมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หากพบ ข้อผิดพลาดให้แจ้งโรงเรียน
ต้นสังกัดเพื่อด าเนนิการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมลู สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบนัอุดมศึกษา
ให้ถูกต้อง  

4.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบให้มีความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด ต้องแจ้ง เจ้าของข้อมูล
ให้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด ได้แก่  

4.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง และ คะแนน GPAX/คะแนนกลุ่มสาระวิชา ให้แจ้งโรงเรียนหรือ วิทยาลัยตน  
      สังกัดติดต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ  

4.3.2 คะแนนสอบ O-NET, V-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ให้ติดต่อ สทศ. 

5.  การรับสมัคร/วิธีช าระค่าสมัคร 
5.1  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเลือกสมัครได้ไม่เกินคณะละ 2 สาขาวชิา 
      ผ่านระบบรบัสมัครออนไลน์ ที่  http://www.src.ku.ac.th  หรอื  https://reg.src.ku.ac.th/rub_tong.html   
5.2  อัพโหลดเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : พ) ออกโดยสถานศึกษา (รวม 5 ภาคการศึกษา) หน้า-หลัง 
5.3  อัพโหลดประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี ้
5.4 อัตราค่าสมัคร 200 บาท โดยพมิพ์เอกสารการช าระเงินคา่สมัครและช าระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารไทย

พาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 หากไม่ช าระตามวนัดังกลา่วถือว่าสละสิทธิ์การ
สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ
มหาวิทยาลยัฯ จะไม่คืนหลักฐานและเงินคา่สมัครไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6.  หลักฐานประกอบการสมัคร (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
6.1  ใบสมัครทางโครงการที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า   
      ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
6.2   ใบระเบียนมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเนาผลการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
      ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคการศึกษา  (ตัวจริง และส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  
6.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
6.4  หลักฐานผลงานของนักเรียน (Portfolio) ที่แสดงคุณสมบตัิเฉพาะ /เกียรติบัตร/หนังสือใบรับรองการเข้าร่วมการ 
      แข่งขันทางวชิาการ การเขา้ค่าย ทักษะวิชาชีพ หรือภาพถ่ายรางวลัที่ได้รบัตามคุณสมบัตทิี่นักเรียนอ้างอิง หรือ  
      หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาที่ผูส้มัครศึกษาอยู่ หรือหนังสือรับรองจากครูประจ าชัน้/ครูผู้สอน/    
      ครูผู้ควบคุมกิจกรรม 
6.5  บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง และส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

        6.6  เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามี (ตัวจริง และส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) เชน่ ใบเปลี่ยนชือ่-ชื่อสกุล 

7.  การรายงานตัวเข้าเป็นนสิิตและการลงทะเบียนเรียน 
             ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปรายงานตัวเข้าเปน็นิสติและลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาทีม่หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

วิทยาเขตศรีราชา ก าหนดทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้า
ศึกษา 
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8.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา  จัดเก็บคา่ธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายจ าแนกตามคณะ และ
สาขาวชิา  ดงันี ้

          คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกต)ิ ทกุสาขาวิชาใน “อัตราเดียวกัน”  ดงันี ้
   -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                    18,000   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     16,500   บาท 

คณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ)  ทุกสาขาวิชาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  24,900   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     23,700   บาท 
           คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ทุกสาขาวิชาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  26,100   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     25,000   บาท 
                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลติ   
              -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                  37,200   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     35,900   บาท 
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ภาคปกติ)  ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  19,600   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     17,900   บาท 
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ภาคพิเศษ)  ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี ้
    -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  30,600   บาท 
    -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     28,600   บาท 

หมายเหตุ  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภายหลัง 

9.  ตารางปฏิทินการรับเข้าศึกษา 

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่ / การด าเนินการ 

การรับสมัคร 
1 ธันวาคม 2561 

 ถึงวันที่  
16 ธันวาคม 2561 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนที่  
https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 
http://www.src.ku.ac.th 
(ช าระเงนิค่าสมัครภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561)  

ผู้สมัครยืนยันการเลือกสาขา 8 - 9 มกราคม 2562 
https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 
http://www.src.ku.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบ
สัมภาษณ์ 

11 มกราคม 2562 
https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 
http://www.src.ku.ac.th 

วันสอบสัมภาษณ์ 18 มกราคม 2562 อาคาร 13 พลศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2562 
https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 
http://www.src.ku.ac.th 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house 30 - 31 มกราคม 2562 http://tcas.cupt.net 

http://www.src.ku.ac.th/
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10. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา / การยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้าท าการยนืยนัสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮ้าส์ (Clearing-house)  
ตามประกาศ ทปอ. และจักถูกตดัสิทธิ์การรับสมัครในระบบ TCAS รอบ 2 - 5 หากผู้ผ่านการคดัเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่
ด าเนินการใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรง (TCAS รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

https://qa.src.ku.ac.th/entrance/ 

https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html 

 

https://offic.src.ku.ac.th/rub_tong.html


คุณสมบัติพิเศษ ระบุแผนการเรียน ระบุ GPAX เกรดเฉพาะ
รายวิชา (ถ้ามี)

เอกสารหลักฐาน (อ่านรายละเอียดได้ในประกาศรับ
สมัคร)

จ านวนรับ
การจัดการ 1. มีแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) รวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงความโดดเด่น วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 20
การตลาด    หรือความส าเร็จทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หนังสือรับรอง วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 20
ธุรกิจระหว่างประเทศ    หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงได้ว่าผู้สมัคร วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 20
การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว    -  ได้รับรางวัลทางวิชาการ วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 20
การบัญชีบริหาร    -  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ/แสดงผลงานทางวิชาการ วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 20
การจัดการโลจิสติกส์    -  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรมทางวิชาการลักษณะอ่ืน วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 20
การเงินและการลงทุน 2. เขียนเรียงความแสดงเจตจ านงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) บรรยาย

คุณสมบัติ
วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 3.00 20

การจัดการ (ภาคพิเศษ)    ของผู้สมัครท่ีคิดว่าสมควรได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีสมัครและบรรยาย
เป้าหมาย

วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 2.50 20
การตลาด (ภาคพิเศษ)     ในระยะส้ัน และระยะยาว หลังส าเร็จการศึกษา ความยาวจ านวน 1 หน้ากระดาษ (A4) วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 2.50 20
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 3. มีหนังสือรับรองความประพฤติ จากอาจารย์ท่ีปรึกษา และมีตราประทับจากสถานศึกษา วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 2.50 20
การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ)    ในหนังสือรับรองความประพฤติ วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 2.50 20
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 2.50 20
การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 2.50 20
การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) วิทย์-คณิต/ศิลป์-ค านวณ 2.50 20

วิทย์-คณิต 2.00
ศิลป์-ค านวณ 2.50

เคมี 1. เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีหรือ
2. เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

วิทย์-คณิต 2.00
30

วิทย์-คณิต 2.00
ศิลป์-ค านวณ 2.50
วิทย์-คณิต 2.00

ศิลป์-ค านวณ 2.50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 1. มีโครงงานท่ีเก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม หรือ

2. เข้าร่วมการแข่งขันทาง วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
- - 20

ฟิสิกส์ 1. เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือ
2. เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่ายหน่ึง หรือ
3. เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือ
4. เป็นนักเรียนในห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

วิทย์-คณิต หรือ
ปวช.(สาขาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์)

2.00
3.00

เกรดเฉล่ียกลุ่ม
สาระวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่
ต่ ากว่า 2.00
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วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
สายสามัญ (ทุกแผน) หรือ ปวช. 55

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) สายสามัญ(ทุกแผน) หรือ ปวช. 55

วิทย์-คณิต/วิทย์-คอม
ปวช.สาขาไฟฟ้าก าลัง/อิเล็กทรอนิกส์

แมคคาทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์

วิทย์-คณิต/วิทย์-คอม
ปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์

สาขาเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์

วิทย์-คณิต

ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

595จ านวนรวม

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS รอบท่ี 1)

2.50

1. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาใน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าตามท่ีสาขาวิชา
ก าหนด

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

30
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ประวัติผลงานของผู้สมัครในระเด็นท่ีใช้ในการพิจารณา 
(Portfolio), เรียงความแสดงเจตจ านงค์ในการเข้าศึกษา 
(Statement of Purpose), หนังสือรับรองการเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านศวกรรม
เคร่ืองกลและระบบการผลิตท่ีทางคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชาด าเนินการจัดข้ึน (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)

 1. ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพระดับ
ภูมิภาคข้ึนไป

 1. .เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการ
ผลิตท่ีทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาด าเนินการจัดข้ึน

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1. เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือ
2. เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่ายหน่ึง หรือค่ายวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
เทคโนโลยีหรือ 
3. เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือ
4. เป็นนักเรียนในห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

35

1. ผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  5 ภาค
การศึกษา/หากจบการศึกษาแล้วต้องใช้ส าเนาเอกสาร    
ฉบับจริง 6 ภาคการศึกษา
2. เรียงความแสดงเจตจ านงค์ในการเข้าศึกษา 
(Statement of Purpose)  ความยาวจ านวน 1 
หน้ากระดาษ (A4)
3. หนังสือรับรองความประพฤติ จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และมีตราประทับจากสถานศึกษา
5. Portfolio ผลงาน  จ านวนไม่เกิน 10 แผ่น (ไม่รวม
หน้าปก)
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

2.75

1. เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
2. การได้รับใบรับรองทักษะ ( certificate) ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ
3. เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

1. เข้าร่วมการแข่งขันทางคอมพิวเตอร์ หรือ
2. การได้รับใบรับรองทักษะ (certificate) ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ
3. ผ่านการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร

35

15

คณะ สาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม

วิทยาการจัดการ

1. ผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  5 ภาค
การศึกษา และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน               
 2. เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือใบรับรองการเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ การเข้าค่ายทักษะวิชาชีพ
3.หรือภาพถ่ายรางวัลท่ีได้รับตามคุณสมบัติท่ีนักเรียนอ้างอิง
4.หรือหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ี
ผู้สมัครศึกษาอยู่
5.หนังสือรับรองจากครูประจ าช้ัน/ครูผู้สอน/ครูผู้ควบคุม
กิจกรรม                                                            
 (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

1. ผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  5 ภาค
การศึกษา และส าเนาบัตรประจัวประชาชน                  
 2. ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นท่ีใช้ในการ
พิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจ านงค์ในการ
เข้าศึกษา (Statement of Purpose) ,ส าเนา
ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะทางด้านวิชาชีพระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ (ไม่เกิน
 10 หน้ากระดาษ)

2.75
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

-


