
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 (Direct Admission)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
โดยวิธีรับตรง (Direct Admission) TCAS รอบที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 โดยก าหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 
26 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสทิธิ์สมัครเข้าศึกษา  
     1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอ่ืนที่ 
            เทียบเท่าตามที่สาขาวิชาก าหนด  
     1.2  นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทีส่ถานภาพนิสติสิ้นสุด ตามระเบยีบข้อบังคับ 
            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาระดบัดบัปริญญาตรี พุทธศักราช 2559  
            ข้อ 26.4.9 มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 และ ข้อ 26.4.10 มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75  
            เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 
     1.3  มีผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวชิาการและวิชาชีพ (PAT)   
            หรือผลคะแนน 9 วิชาสามัญ หรือผลคะแนนอ่ืนๆ ตามที่สาขาวชิาก าหนด 
     1.3  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อรา้ยแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     1.4  เป็นผู้มีสัญชาตไิทย และต้องมีบัตรประจ าตวัประชาชน กรณีเป็นบุคคลตา่งดา้วต้องมหีลักฐานการได้รบัอนุญาต 
            ให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

                   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จักประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของ
ผู้สมัครสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบ   

2.  คณะ/สาขาวิชา/คุณสมบตัิเฉพาะและเกณฑ์การรับสมัคร 
     คณะวิทยาการจัดการ 
     หลักสูตรภาษาไทย (ภาคพิเศษ) จ านวน 5 หลักสูตร 
      -  สาขาวชิาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 
      -  สาขาวชิาการเงนิและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 
      -  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคพิเศษ) (แขนงวชิาการจัดการโรงแรม)  
      -  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคพิเศษ) (แขนงวชิาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) 
      -  สาขาวชิาการบัญชี (ภาคพิเศษ) 
      -  สาขาวชิาการตลาดดจิิทลัและการสรา้งตรา (ภาคพิเศษ) 
     คุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การรับสมัคร   
     1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามตารางแนบท้าย 

     หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) จ านวน 7 หลักสูตร  
      -  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
      -  สาขาวชิาการเงนิและการลงทุน (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
      -  สาขาวชิาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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คณิต 

ศาสตร์

วิทยา 

ศาสตร์

ภาษาต่าง

ประเทศ

GAT 

(85)

PAT1 

(71)

PAT2 

(72)

PAT3 

(73)

ภาษาไทย (09) 

สังคมศึกษา (19) 

ภาษาอังกฤษ (29)

อังกฤษ

 (29)

คณิต 

(39)

ฟิสิกส์

 (49)

เคมี 

(59)

ชีว 

(59)

คะแนน

ภาษาอังกฤษ

ตามประกาศ

9 วิชาสามัญ (39) 

PAT1/O-NET(04) 

SAT(Math)/ACT 

(Math) (เลือกใช้)

วิทยาการจัดการ

การจัดการ (ภาคพิเศษ) - 60 40 - - 60 40 100

การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) - 60 40 - - 60 40 100

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคพิเศษ)        

(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) -
60 40 - - 60 40 150

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคพิเศษ)       

(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย)
- 60 40 - - 60 40 150

การบัญชี (ภาคพิเศษ) - 60 40 60 40 100

การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) - 60 40 60 40 100

ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - 60 40 60 40 60 40 100

การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - 60 40 60 40 60 40 100

การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - 60 40 60 40 60 40 100

การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - 60 40 60 40 60 40 100

การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - 60 40 60 40 60 40 100

การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - 60 40 60 40 60 40 100

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
- 60 40 60 40 60 40 50

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย)
- 60 40 60 40 60 40 50

เลือกใช้อย่างใดอย่าง

หน่ึง GAT/PAT หรือ 

9 วิชาสามัญ หรือ

ผู้สมัครต่างประเทศ 

หรือมีการเทียบวุฒิ

การศึกษาแบบ GED 

หรือเทียบเท่า ตาม

ประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร์ เร่ือง เกณฑ์การ

เทียบวุฒิการศึกษา

ต่างประเทศ ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ฉบับท่ี 2)

โครงการรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจ าปีการศึกษา 2565

คณะ/สาขาวิชา หมายเหตุ

ผู้สมัครต่างประเทศ /การเทียบวุฒิ

การศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า/ 

โรงเรียนนานาชาติ/ต่างชาติระบุ 

GPAX

GAT/PAT

เกณฑ์ข้ันต่ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (หน่วยกิต)

ระบุแผนการเรียน

GAT/PAT, วิชาสามัญ อ่ืนๆ หรือเทียบเท่าท่ีใช้ในการคัดเลือก (ค่าร้อยละ)

จ านวน
รับ

 วิชาสามัญ 9 วิชา
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วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
2.00 - 9

2.50 -

เคมี 2.00 - 12 22 50 50 20 20 20 40 50
เลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึง

 GAT/PAT หรือ วิชา

สามัญ 9 วิชา

2.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22

2.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ท่ีเก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 2.00 - 12 22 20 20 60 30 40 30 20
เลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึง

 GAT/PAT หรือ วิชา

สามัญ 9 วิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 2.00 - 30

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 - 50

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

 กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐาน

วิทยาศาสตร์ หรือ ระดับ

อ่ืนๆท่ีเทียบเท่า

- - -

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

 กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐาน

วิทยาศาสตร์ หรือ ระดับ

อ่ืนๆท่ีเทียบเท่า

- -

พาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาศาสต์การเดินเรือ 2.00 - 12 22 9 20 รับเฉพาะเพศชาย

การขนส่งทางทะเล 2.50 - 12 - 9 40 60 10

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

 กลุ่มช่างอุตสาหกรรมฐาน

วิทยาศาสตร์ หรือ ระดับ

อ่ืนๆท่ีเทียบเท่า

- - -

30

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์

วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย  

คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้ดู

รายละเอียดในประกาศ

รับสมัคร

28

50

ฟิสิกส์ 45

2.50

วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 2.50

2.50

15



มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 12 22 9ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) วิชาอุตสาหกรรม - - -

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - - 12 60 40 60 40 100

1790

หมายเหตุ :  -  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ รับเฉพาะเพศชาย

                   และต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี)  และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก),  โรคหัวใจ,  โรคลมชัก,  วัณโรค,  กระดูก-กล้ามเน้ือไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง 
                -  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์  และ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาคปกติ) ตาไม่บอดสี หูไม่หนวก

เลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึง

 GAT/PAT หรือ 9 วิชา

สามัญ

วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ รับเฉพาะเพศชาย202.00


