


คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติพิเศษ เอกสารหลักฐาน

(อ่านรายละเอียดใน

ประกาศรับสมัคร)

(อ่านรายละเอียดในประกาศ

รับสมัคร)
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

(อ่านรายละเอียดได้ใน

ประกาศรับสมัคร)

700

การจัดการ 2.50 - 12  - 9 40

การตลาด 2.50 - 12  - 9 40

ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 - 12  - 9 40

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                            

(การจัดการโรงแรม)
2.50 - 12  - 9 20

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                           

(การจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย)
2.50 - 12  - 9 20

การบัญชี 2.50 - 12  - 9 40

การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 - 12  - 9 40
การเงินและการลงทุน 2.50 - 12  - 9 40
การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.00 - 12  - 9 40
การตลาด (ภาคพิเศษ) 2.00 - 12  - 9 40
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 - 12  - 9 40

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                              

การจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
2.00 - 12  - 9 20

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                             

การจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
2.00 - 12  - 9 20

การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.00 - 12  - 9 40

การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.00 - 12  - 9 40

การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 2.00 - 12  - 9 40

ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 - 12  - 9 20

การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 - 12  - 9 20

การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 - 12  - 9 20

การตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 - 12  - 9 20

การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 - 12  - 9 20

การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 - 12  - 9 20

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                           

(การจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 - 12  - 9 10

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ                            

การจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 - 12  - 9 10

260

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.50 - 12 - -
คะแนนกลุ่มสาระคณิต

ศาสตร์ไม่ต่่ากว่า 2.50
30

เคมี 2.00 - 12 22 - 25

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

   1. ผู้ท่ีก่าลังศึกษาในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า ใช้ผลคะแนน

เฉล่ียสะสม 4-5 ภาค

การศึกษา โดยเม่ือจบ

การศึกษา ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

   2. ผู้ท่ีส่าเร็จการศึกษา

ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า ใช้ผลการ

คะแนนเฉล่ียสะสม 6 ภาค

การศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบ

การศึกษา) ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

  3.  ผู้ท่ีก่าลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือผู้ส่าเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ี

เก่ียวข้อง ตามท่ีสาขาวิ

ชกาก่าหนด

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 1)

คณะ/สาขาวิชา

1. Portfolio ประวัติ

ผลงานตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด  จ่านวนไม่เกิน 

10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) 

เช่น เอกสาร/เกียรติ

บัตร/หนังสือใบรับรองการ

เข้าร่วมการแข่งขันทาง

วิชาการ การเข้าค่าย 

ทักษะวิชาชีพ

2. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี

สาขาวิชาก่าหนด

จ านวนรับ

วิทยาการจัดการ

ระบุ 

GPAX
ระบุแผนการเรียน

    เกณฑ์ข้ันต่ า กลุ่มสาระการเรียนรู้  

  (จ านวนหน่วยกิตเม่ือจบการศึกษา)
เกรดเฉพาะรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(ถ้ามี)

วิชาเฉพาะสาขาท่ี

ต้องจัดสอบเพ่ิมเติม



คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติพิเศษ เอกสารหลักฐาน

(อ่านรายละเอียดใน

ประกาศรับสมัคร)

(อ่านรายละเอียดในประกาศ

รับสมัคร)
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

(อ่านรายละเอียดได้ใน

ประกาศรับสมัคร)

   1. ผู้ท่ีก่าลังศึกษาในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า ใช้ผลคะแนน

เฉล่ียสะสม 4-5 ภาค

การศึกษา โดยเม่ือจบ

การศึกษา ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

   2. ผู้ท่ีส่าเร็จการศึกษา

ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า ใช้ผลการ

คะแนนเฉล่ียสะสม 6 ภาค

การศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบ

การศึกษา) ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

  3.  ผู้ท่ีก่าลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือผู้ส่าเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ี

เก่ียวข้อง ตามท่ีสาขาวิ

ชกาก่าหนด

คณะ/สาขาวิชา

1. Portfolio ประวัติ

ผลงานตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด  จ่านวนไม่เกิน 

10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) 

เช่น เอกสาร/เกียรติ

บัตร/หนังสือใบรับรองการ

เข้าร่วมการแข่งขันทาง

วิชาการ การเข้าค่าย 

ทักษะวิชาชีพ

2. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี

สาขาวิชาก่าหนด

จ านวนรับ

วิทยาการจัดการ

ระบุ 

GPAX
ระบุแผนการเรียน

    เกณฑ์ข้ันต่ า กลุ่มสาระการเรียนรู้  

  (จ านวนหน่วยกิตเม่ือจบการศึกษา)
เกรดเฉพาะรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(ถ้ามี)

วิชาเฉพาะสาขาท่ี

ต้องจัดสอบเพ่ิมเติม

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.00 - 12 22 9 25

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.75 - 5 5 9 30

2.00 - 12 22 -

2.50 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 2.50 - 12 22 9 20

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 2.00 - - - - 50
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 - - - - 50

179

- 12 22 -

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ท่ีเก่ียวข้อง - - -

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 2.75 - 12 22 34

- 12 22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ท่ีเก่ียวข้อง - - -

- 12 22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ท่ีเก่ียวข้อง - - -

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 2.75 - 12 22 30

- 12 22 9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 วิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่าง 

อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/

ระดับอ่ืนๆท่ีเทียบเท่า

- - -

179

โควตาลูกหลานชาวเรือ

วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 2.25 - 12 22 9 5

วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) 2.25 - 12 22 9 5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 วิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่าง 

อุตสาหกรรมฐาน    

วิทยาศาสตร์/ระดับอ่ืนๆท่ี

เทียบเท่า

- - -

30

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

55

10

   1. ผู้ท่ีก่าลังศึกษาในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า ใช้ผลคะแนน

เฉล่ียสะสม 4-5 ภาค

การศึกษา โดยเม่ือจบ

การศึกษา ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

   2. ผู้ท่ีส่าเร็จการศึกษา

ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า ใช้ผลการ

คะแนนเฉล่ียสะสม 6 ภาค

การศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบ

การศึกษา) ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

  3.  ผู้ท่ีก่าลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือผู้ส่าเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ี

เก่ียวข้อง ตามท่ีสาขาวิ

ชกาก่าหนด

15

มีหนังสือรับรองการเป็น

บุตรหลานของบุคคลท่ี

ปฏิบัติงานในด้านกิจการ

พาณิชยนาวี ด้านการขนส่ง

สินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อ

เรือ โรงงานซ่อมหรือสร้าง

เรือ และการประมงในทะเล

 และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้าน

พาณิชยนาวี

35

3.00

รับเฉพาะเพศชาย/

ทดสอบพลและว่ายน่้า

ฟิสิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.00

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1. Portfolio ประวัติ

ผลงานตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด  จ่านวนไม่เกิน 

10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) 

เช่น เอกสาร/เกียรติ

บัตร/หนังสือใบรับรองการ

เข้าร่วมการแข่งขันทาง

วิชาการ การเข้าค่าย 

ทักษะวิชาชีพ

2. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี

สาขาวิชาก่าหนด

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิศวกรรมโยธา

2.50

3.00



คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติพิเศษ เอกสารหลักฐาน

(อ่านรายละเอียดใน

ประกาศรับสมัคร)

(อ่านรายละเอียดในประกาศ

รับสมัคร)
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

(อ่านรายละเอียดได้ใน

ประกาศรับสมัคร)

   1. ผู้ท่ีก่าลังศึกษาในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า ใช้ผลคะแนน

เฉล่ียสะสม 4-5 ภาค

การศึกษา โดยเม่ือจบ

การศึกษา ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

   2. ผู้ท่ีส่าเร็จการศึกษา

ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า ใช้ผลการ

คะแนนเฉล่ียสะสม 6 ภาค

การศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบ

การศึกษา) ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

  3.  ผู้ท่ีก่าลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือผู้ส่าเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ี

เก่ียวข้อง ตามท่ีสาขาวิ

ชกาก่าหนด

คณะ/สาขาวิชา

1. Portfolio ประวัติ

ผลงานตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด  จ่านวนไม่เกิน 

10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) 

เช่น เอกสาร/เกียรติ

บัตร/หนังสือใบรับรองการ

เข้าร่วมการแข่งขันทาง

วิชาการ การเข้าค่าย 

ทักษะวิชาชีพ

2. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี

สาขาวิชาก่าหนด

จ านวนรับ

วิทยาการจัดการ

ระบุ 

GPAX
ระบุแผนการเรียน

    เกณฑ์ข้ันต่ า กลุ่มสาระการเรียนรู้  

  (จ านวนหน่วยกิตเม่ือจบการศึกษา)
เกรดเฉพาะรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(ถ้ามี)

วิชาเฉพาะสาขาท่ี

ต้องจัดสอบเพ่ิมเติม

วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 2.25 - 12 22 9
รับเฉพาะเพศชาย/

ทดสอบพลและว่ายน่้า
5

การขนส่งทางทะเล 2.50 - 12 - - 10

โคซตาช้างเผือก

วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 3.00 - 12 22 9 5

วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) 3.00 - 12 22 9
รับเฉพาะเพศชาย/

ทดสอบพลและว่ายน่้า
2

วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 3.00 - 12 22 9
รับเฉพาะเพศชาย/

ทดสอบพลและว่ายน่้า
2

การขนส่งทางทะเล 3.00 - 12 - 9 20

โครงการขยายโอกาส

- 12 22 9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 วิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่าง 

อุตสาหกรรมฐาน    

วิทยาศาสตร์/ระดับอ่ืนๆท่ี

เทียบเท่า

- - -

- 12 22 9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 วิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่าง 

อุตสาหกรรมฐาน    

วิทยาศาสตร์/ระดับอ่ืนๆท่ี

เทียบเท่า

- - -

วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 2.25 - 12 22 9
รับเฉพาะเพศชาย/

ทดสอบพลและว่ายน่้า
30

การขนส่งทางทะเล 2.50 - 12 - 9 40

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 120

เศรษฐศาสตร์ 2.50 - 12
คะแนนกลุ่มสาระคณิต

ศาสตร์ไม่ต่่ากว่า 2.25
70

เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 2.00 - 12
คะแนนกลุ่มสาระคณิต

ศาสตร์ไม่ต่่ากว่า 2.00
50

1438

หมายเหตุ :  - คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติบนเรือ) รับเฉพาะเพศชาย/ทดสอบพละศึกษาและว่ายน่้า

                   และต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี)  และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก),  โรคหัวใจ,  โรคลมชัก,  วัณโรค,  กระดูก-กล้ามเน้ือไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง 

                -  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ภาคปกติ)    และ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) ตาไม่บอดสี หูไม่หนวก 

   1. ผู้ท่ีก่าลังศึกษาในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า ใช้ผลคะแนน

เฉล่ียสะสม 4-5 ภาค

การศึกษา โดยเม่ือจบ

การศึกษา ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

   2. ผู้ท่ีส่าเร็จการศึกษา

ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า ใช้ผลการ

คะแนนเฉล่ียสะสม 6 ภาค

การศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบ

การศึกษา) ต้องมีจ่านวน

หน่วยกิตกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด

  3.  ผู้ท่ีก่าลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือผู้ส่าเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ี

เก่ียวข้อง ตามท่ีสาขาวิ

ชกาก่าหนด

มีหนังสือรับรองการเป็น

บุตรหลานของบุคคลท่ี

ปฏิบัติงานในด้านกิจการ

พาณิชยนาวี ด้านการขนส่ง

สินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อ

เรือ โรงงานซ่อมหรือสร้าง

เรือ และการประมงในทะเล

 และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้าน

พาณิชยนาวี

รับเฉพาะเพศชาย/

ทดสอบพลและว่ายน่้า

วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 2.50 30

มีหนังสือรับรองความ

ประพฤติจากโรงเรียน

วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) 2.25 25

1. Portfolio ประวัติ

ผลงานตามท่ีสาขาวิชา

ก่าหนด  จ่านวนไม่เกิน 

10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) 

เช่น เอกสาร/เกียรติ

บัตร/หนังสือใบรับรองการ

เข้าร่วมการแข่งขันทาง

วิชาการ การเข้าค่าย 

ทักษะวิชาชีพ

2. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี

สาขาวิชาก่าหนด
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1.  คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรบั และจ านวนรับจ าแนกตามสาขาวิชา 

คณะ / หลักสูตร 
จ านวนรับ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
นานาชาติ/ 

ภาคภาษาอังกฤษ 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการจัดการ)           
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการตลาด) 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ) 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการบัญชี) 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์) 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการเงินและการลงทุน) 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)                             

แขนงวิชาการจัดการโรงแรม  
แขนงวิชาการจัดการการท่องเทีย่วร่วมสมัย 

 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
 

20 
20 

 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
 

20 
20 

 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
 

10 
10 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)    
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์) 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ) 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) 
6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
55 
34 
35 
30 
10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต)์  
2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)                                         
3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาฟิสิกส์) 
4.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม) 
5.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
6.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 
30 
25 
30 
20 
25 
30 

 
 
 
 
 

50 
50 

 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
1.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) 
2.  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)) 

3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวขิาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ) 
4.  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล) 

 
40 
32 
37 
70 

  

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
1.  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
2.  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 

 
70 
50 

  

รวม 903 380 155 

รวมทั้งสิ้น 1,438 
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2.  คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 

     2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อส าเร็จ 
           การศึกษาต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวชิาก าหนด 
     2.2  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ปพ.1 
           ฉบับจบการศึกษา) ต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
     2.3  ผู้ที่ก าลังประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) หรือผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เก่ียวข้อง  
           ตามที่สาขาวชิกาก าหนด 
     2.4  มีแฟ้มสะสมประวัตผิลงาน (Portfolio) เช่น เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันทาง 
           วิชาการ การเข้าค่าย ทักษะวิชาชีพ ตามทีส่าขาวชิาก าหนด ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก) 
     2.5  เอกสารอ่ืนๆ ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

3.  คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาคุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร   
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาจาก 5 คณะวิชา ดังนี ้

คณะวิทยาการจัดการ 7 สาขาวิชา   
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
      1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ส าหรับผู้สมัคร หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (ภาคปกติ) และ    
           (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ทุกสาขาวชิา  
      2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ส าหรับผู้สมัคร หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ทุกสาขาวิชา  
      3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี ้

3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

           3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

      4.  มีแฟ้มสะสมประวัตผิลงาน (Portfolio) รวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงความโดดเด่น หรือความส าเร็จทาง   
          วิชาการ เชน่ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน  

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 6 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์

1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  
    1.1  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 12 หน่วยกิต       
    1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
2.  คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้       
     2.1  เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือ  
     2.2  เข้าร่วมค่าย สอวน.ค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือค่ายวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี            

สาขาวิชาเคมี 
      1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  

มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดงันี ้
1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
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      2.  คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้       
           2.1  เข้าร่วมการแข่งขันทางคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร ์หรือเทคโนโลยี 
           2.2  เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  
       มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดังนี้ 
       1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
       1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
       1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไมน่้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 
  2.  คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้       
       2.1  เป็นผู้พัฒนาโครงงานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       2.2  มีใบรับรองการเข้าร่วมแข่งขันทางดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  
       2.3  ผ่านการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
       2.4  เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป  
       มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดังนี้ 
       1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
       1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 5 หนว่ยกิต 
       1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไมน่้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 
  2.  คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้       
       2.1  เป็นผู้พัฒนาโครงงานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       2.2  มีใบรับรองการเข้าร่วมแข่งขันทางดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  
       2.3  ผ่านการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
       2.4  เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
      1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  
           มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษา ดังนี ้
           1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
      2.  หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหรอืส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ 
           เทคโนโลยี มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป (ไมก่ าหนดหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
      3.  คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้       
           1.1  เข้าร่วมการแข่งขันทางคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร ์หรือเทคโนโลยี 
           1.2  เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่ายหนึ่ง 
           1.3  เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
           1.4  เป็นนักเรียนในห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
  1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป  
       มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดังนี้ 
       1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
       1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
       1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิภาษาอังกฤษ ไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  2.  คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้       

           1.1  มีโครงงานที่เก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  
           1.2  เข้าร่วมการแข่งขันทาง วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
      3.  เขียนเรียงความด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (1 หน้ากระดาษ A 4) 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  

  1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (ม.6) หรือก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ 
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 6 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 
      1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  
           มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดงันี้ 
           1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
      2.  หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหรอืส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) สาขาทีเ่ก่ียวข้อง มีผลการเรียน 
          เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป (ไม่ก าหนดหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
      3.  ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมทางดา้นวชิาการหรือวิชาชีพที่จดัขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายใน 
          สถานศึกษา (หากได้รับรางวัลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
      1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป  
           มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดงันี ้
           1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
      2.  ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมทางดา้นวชิาการหรือวิชาชีพที่จดัขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายใน 
          สถานศึกษา (หากได้รับรางวัลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
      1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  
           มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดงันี ้
           1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
      2.  หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหรอืส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) สาขาทีเ่ก่ียวข้อง มีผลการเรียน 
          เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป (ไม่ก าหนดหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
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      3.  ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมทางดา้นวชิาการหรือวิชาชีพที่จดัขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายใน 
           สถานศึกษา (หากได้รบัรางวัลจะพิจารณาเปน็กรณีพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
      1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  
           มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดงันี ้
           1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
      2.  หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหรอืส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) สาขาทีเ่ก่ียวข้อง มีผลการเรียน 
           เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป (ไม่ก าหนดหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
      3.  ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมทางดา้นวชิาการหรือวิชาชีพที่จดัขึ้นจากหน่วยงานภายนอกหรือภายใน 
          สถานศึกษา (หากได้รับรางวัลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ) 
      1.  ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  
           มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดงันี ้
           1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
           1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      2.  หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหรอืส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) วชิาอุตสาหกรรม ประเภทวิชา 
          อุตสาหกรรม กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/ระดับอ่ืนๆที่เทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  
           (ไม่ก าหนดหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
      3.  ผลงานอยา่งน้อย 1 เรื่องดังต่อไปนี้                                               
          3.1  ประกาศนียบัตรทีเ่ก่ียวกับเร่ืองหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติหรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์          
          3.2  ประกาศนียบัตรแสดงความโดดเด่นภาษาอังกฤษ                                 
          3.3  ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC เป็นต้น 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้                
      1.  โควตาลูกหลานชาวเรือ มีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลทีป่ฏิบัตงิานในด้านกิจการพาณิชยนาวี  
          ด้านการขนส่งสนิค้าทางทะเลงานในอู่ต่อเรือ โรงงานซอ่มหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล และอ่ืนๆ  
          ที่เก่ียวข้องด้านพาณชิยนาวี (ตวัอย่างหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานชาวเรือ แนบทา้ยประกาศนี้)  
          1.1  สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ / สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงาน 
                บนเรือ) / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ  
                1.1.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป 
                1.1.2 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี ้
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
             
 

ดาวน์โหลด 

https://qa.src.ku.ac.th/Admission/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf
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                1.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
                        การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐาน 
                        วิทยาศาสตร์/ระดับอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า (ไม่ก าหนดหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้)  
          1.2  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  
                1.2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  
                1.2.2 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      2.  โควตาช้างเผือก มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน 
           2.1  สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ / สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงาน 
                บนเรือ) / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ  
                 2.1.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ข้ึนไป 
                 2.1.2 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี ้
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
           2.2  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  
                 2.2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 
                 2.2.2 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้  
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      3.  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) รวบรวมเอกสารหลักฐานแสดง 
           ความโดดเด่น หรือความส าเร็จทางวิชาการ เชน่ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หนังสอืรับรอง หรือเอกสาร 
           หลักฐานอ่ืนๆ  
           3.1  สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
                 3.1.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป    
                 3.1.2 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
                 3.1.3 ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชาอุตสาหกรรม กลุ่มช่าง 
                         อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/ระดับอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า (ไม่ก าหนดหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
           3.2  สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) / สาขาวขิาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ  
                 3.2.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป 
                 3.2.2 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 



7 

                3.2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  
                        ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) วชิาอุตสาหกรรม กลุ่มช่าง 
                        อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/ระดบัอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า (ไม่ก าหนดหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
           3.3  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  
                 3.3.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 
                 3.3.2 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้  
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ  
    -  รับเฉพาะเพศชายเทา่นัน้ 
    -  ต้องเข้ารับการทดสอบพลศึกษา  
    -  ต้องไม่เป็นผูบ้กพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสยีง (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ ,  
        โรคลมชัก , วัณโรค , กระดูก , กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง 
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ และสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล     
     -  ต้องไม่เป็นผูบ้กพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี)  และการรับสัญญาณเสยีง (หูไม่หนวก) 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1 สาขาวิชา  
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)   
      1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.25 ข้ึนไป  
      2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)   
      1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.00 ขึ้นไป  
      2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

4.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
  4.1  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
  4.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาอย่างเต็มความสามารถ  

   และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดทุกประการ 
  4.3  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
        หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
  4.4  ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคซึ่งสังคมรังเกียจ และโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  4.5  หากปรากฏในภายหลังวา่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
        คัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ ต้องถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกคร้ังนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาใน  
        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แล้วต้องถูกถอนสถานภาพการเป็นนสิิตทนัที 
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5.  การลงทะเบียนในระบบ TCAS 
5.1  ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ได้ตั้งแต่วนัที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดย Login ด้วย   
      username=เลขประจ าตัวประชาชน และ password=ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง ซึ่งใช้ E-mail ในการยืนยนัตัวตน 
      ส าหรับการตั้งรหัสผา่นคร้ังแรก (กรณีผู้สมัครเป็นชาวตา่งชาติระบบจะสร้าง username จ านวน 13 หลัก ให้) 
5.2  เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS แล้วให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจากฐาน  
      ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบนัอุดมศึกษา หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งโรงเรียนต้น  
      สังกัดเพื่อด าเนินการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าถาบันอุดมศึกษา 
      ให้ถูกต้อง  

6.  การรับสมัคร/วิธีช าระค่าสมัคร 
6.1  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวชิา 
      ผ่านระบบรบัสมัครออนไลน์ ที่  https://qa.src.ku.ac.th/Admission หรือ http://www.src.ku.ac.th    
6.2  ผู้สมัครต้องอัพโหลดเอกสาร ดังนี ้

 6.2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ออกโดยสถานศึกษา (รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา)    
         ทั้งด้านหน้าและด้านหลงั (กรณีไม่มีด้านหลังให้อัพโหลดด้านเดียว) 
 6.2.2 ประวัติ ผลงาน เรียงความ ของผู้สมัคร ตามที่คณะวชิาก าหนด ในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา  
 6.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

6.3  อัตราค่าสมัคร 100 บาท โดยพิมพ์เอกสารการช าระเงนิค่าสมัครและช าระไดท้ี่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร   
      ไทยพาณิชย ์ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 หากไม่ช าระตามวนัดงักล่าวถือว่าสละสทิธิ์ 
      การสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี ้
      มหาวิทยาลยัฯ ไม่คนืหลักฐานและเงินค่าสมัครไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

7.  หลักฐานประกอบการสมัคร  
7.1  หลักฐานผลงานของนักเรียน (Portfolio) ที่แสดงคุณสมบตัิเฉพาะ /เกียรติบัตร/หนังสือใบรับรองการเข้าร่วมการ 
      แข่งขันทางวชิาการ การเขา้ค่าย ทักษะวิชาชีพ หรือภาพถา่ยรางวลัที่ได้รบัตามคุณสมบัตทิี่นักเรียนอ้างอิง หรือ  
      หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาที่ผูส้มัครศึกษาอยู่ หรือหนังสือรับรองจากครูประจ าชั้น/
ครูผู้สอน  
      ครูผู้ควบคุมกิจกรรม จ านวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก) 
7.2  เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (ตามที่

สาขาวชิาก าหนด) 
7.3  หนังสือรับรองความประพฤติ จากอาจารย์ทีป่รึกษา และมีตามประทบัจากสถานศึกษา (ตามที่สาขาวชิาก าหนด) 
7.4  ใบระเบียนมีผลการเรียนในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
      ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคการศึกษา (ตัวจริง และส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  
7.5  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

        7.6  เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามี (ตัวจริง และส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) เชน่ ใบเปลี่ยนชือ่ตัว - ชื่อสกุล 
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8.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
           อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายจ าแนกตามคณะ และสาขาวชิา ดงันี ้
       คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ) ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดยีวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                   18,000   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ      16,500   บาท 
          คณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ)  ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                   24,900   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ      23,700   บาท 
          คณะวิทยาการจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ)  ทุกสาขาวิชาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                   59,950   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ      58,750   บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ทุกสาขาวชิาใน “อัตราเดียวกัน”  ดังนี้ 
        -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  26,100   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     25,000   บาท 
       สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ)       
                  -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                  47,600   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     46,700   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 
      คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ   
                 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
                  -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                      26,100   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     25,000   บาท 
                 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
                 -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสิตใหม่                    36,100   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     35,000   บาท 
       สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล  
          -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  19,600   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     16,500   บาท
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
                สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ)   
         -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  18,000   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     16,500   บาท 
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                 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)   
         -  ภาคการศึกษาแรกของการเป็นนิสติใหม่                  24,900   บาท 
        -  ภาคการศึกษาต่อไปจนส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาละ     23,700   บาท 
 

หมายเหตุ  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภายหลัง 

9.  ตารางปฏิทินการรับเข้าศึกษา 

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่ / การด าเนินการ 

รับสมัครออนไลน์ 

15 พฤศจิกายน 2564 

  ถึงวันที่                    

14 มกราคม 2565 

ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่  

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

http://www.src.ku.ac.th 

(ช าระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565) 

 เวลา 24.00 น.) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก       

เพื่อยืนยันสาขาวิชา (เลือก 1 สาขาวิชา) 
22 - 23 มกราคม 2565 

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

http://www.src.ku.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก          

มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
26 มกราคม 2565 

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

http://www.src.ku.ac.th 

วันสอบสัมภาษณ์ 

(วิธีการสัมภาษณ์แจ้งให้ทราบภายหลัง) 
29 มกราคม 2565 อาคาร 13 พลศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
3 กุมภาพันธ์ 2565 

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

http://www.src.ku.ac.th 

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MYTCAS 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 กุมภาพันธ์ 2565 https://qa.src.ku.ac.th/Admission 

10. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา / การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 

          ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้าท าการยนืยันสทิธิ์การเข้าศึกษาในระบบ MYTCAS ตามประกาศ 

ทปอ. และถูกตัดสิทธิ์การรับสมคัรในระบบ TCAS รอบ 2 - 4 หากผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ด าเนนิการใดๆ 

ถือว่าสละสทิธิ์การเข้าศึกษา โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปี

การศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 1) 
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