โครงกำรช้ำงเผือก (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
1 วิทยาศาสตร์

คณะ

สำขำวิชำ
คณิตศาสตร์

จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
15 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า ที่อยู่ในโรงเรียน
ที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน
2
O-NET สูงสุด 50 อันดับแรก
4
(ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีล่าสุด
10
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
1
3.00 หรือตามที่คณะ/สาขาวิชา
ก่าหนด
3. มีประวัติผลงานหรือเอกสาร
3
เพิ่มเติม ตามที่คณะ/สาขาวิชา
ก่าหนด

เกณฑ์กำรคัดเลือก
สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.50 ส่านักทะเบียนและประมวลผล
www.admission.ku.ac.th
02 118 0100 ต่อ 618046-51
คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ากว่า 3.00

2 วิทยาศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์

เคมี
เคมีอุตสาหกรรม

4 วิทยาศาสตร์
5 วิทยาศาสตร์

จุลชีววิทยา
ชีวเคมี

6 วิทยาศาสตร์

พฤกษศาสตร์

7 วิทยาศาสตร์

พันธุศาสตร์

5

ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ใน
การพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดง
เจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of
Purpose), ข้อเสนอโครงงานที่น่าสนใจ ที่จะ
ท่าในระดับปริญญาตรี

8 วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

10

-

วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละ
ไม่ต่ากว่า 2.50
คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์
และฟิสิกส์ วิชาละไม่ต่ากว่า 3.00
ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ใน
การพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดง
เจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of
Purpose), โครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่
ด่าเนินการในระดับ ม.ปลาย

โครงกำรช้ำงเผือก (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
9 วิทยาศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์

คณะ

สำขำวิชำ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

จำนวนรับ
5
5

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร

เกณฑ์กำรคัดเลือก
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และ
ฟิสิกส์วชิ าละ ไม่ต่ากว่า 3.00
คะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ากว่า 4.00

11 วิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

10

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม, Portfolio,
มีการส่งผลงานโปรแกรมประกวด

12 วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

5

มีประวัติผลงานทางวิชาการหรือโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

13 วิทยาศาสตร์
14 วิทยาศาสตร์
15 วิทยาศาสตร์

สถิติ
ชีววิทยา
สัตววิทยา

20
1
1

ประวัติผลงานของผู้สมัคร
ประวัติผลงานของผู้สมัคร

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม

โครงกำรช้ำงเผือก (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
คณะ
16 วิศวกรรมศาสตร์
17 วิศวกรรมศาสตร์
18 วิศวกรรมศาสตร์
19
วิศวกรรมศาสตร์

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ
วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาค
พิเศษ

จำนวนรับ
5
5
5
5

20 วิศวกรรมศาสตร์
21
วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ

22 วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

5

23 ศึกษาศาสตร์

คหกรรมศาสตรศึกษา

3

วิศวกรรมส่ารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

5
5

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร

เกณฑ์กำรคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ
ภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 3.25
2. ผลการเรียนรวม 4 ภาคการศึกษา อยู่ใน
ล่าดับที่ 1-20 ของโรงเรียน โดยเรียงตาม
คะแนนสูงสุดไปหาน้อยสุด ทั้งนี้นักเรียนที่มี
ผลการเรียนเท่ากันจัดอยู่ในล่าดับเดียวกัน
หรือเป็นผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าของผู้ที่อยู่ใน
อันดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (ถ้าหากนักเรียน
ไม่อยู่ในอันดับที่ 1-20 ของโรงเรียนแต่
เกณฑ์ผ่านข้อ 1 สามารถสมัครได้)

1. ประวัติผลงานของผู้สมัครที่เกี่ยวกับคหกร
รมศาสตร์
2. กิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนความสนใจใน
วิชาชีพครู หรือคหกรรมศาสตร์ (Portfolio)
3. เรียงความแสดงเจตจ่านงในการเข้าศึกษา
สาขานี้ (Statement of Purpose)

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม

โครงกำรช้ำงเผือก (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
24 สังคมศาสตร์
25 สังคมศาสตร์

คณะ

สำขำวิชำ
รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)

จำนวนรับ

4

26 สังคมศาสตร์

รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและ
ความปลอดภัย)

27
28
29
30
31
32

สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ)

33 สังคมศาสตร์
34 สังคมศาสตร์

จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาค
พิเศษ

1
1

35 สังคมศาสตร์

จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) ภาคพิเศษ

3

36 สังคมศาสตร์

นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

10

10
1
1
1
1

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร

เกณฑ์กำรคัดเลือก
ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ใน
การพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดง
เจตจ่านงในการเข้าศึกษา (Statement of
Purpose), ฯลฯ

มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ
รวมกัน 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
มีผลงานทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มี
การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น
เคยได้รับรางวัลระดับต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด
หรือเป็นผู้น่า/ตัวแทนในระดับเยาวชนใน
การท่ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออ่าเภอ/
จังหวัด/สังคม โดยต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้น่าท้องถิ่น ระดับต่าบล ระดับอ่าเภอ หรือ
ระดับจังหวัด และมีบคุ ลิกภาพเหมาะสมกับ
การเป็นนักจิตวิทยา

-

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม

โครงกำรช้ำงเผือก (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
คณะ
37 อุตสาหกรรมเกษตร

สำขำวิชำ
เทคโนโลยีการบรรจุ

จำนวนรับ
3

38 อุตสาหกรรมเกษตร
39 อุตสาหกรรมเกษตร
40 อุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5
5
5

41 อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

5

42 มนุษยศาสตร์

ภาษาเยอรมัน

5

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร

เกณฑ์กำรคัดเลือก
สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
1. ผลงานด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL
(PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29),
IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
2. แฟ้มผลงานเชิงประจักษ์ด้านโครงงาน
วิทยาศาสตร์ หรือ โครงงานนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือ โครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต
3.00

1. มีเอกสารรับรองระดับความรู้
ภาษาเยอรมันจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จากรัฐบาลประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็น
ภาษาราชการ
- ระดับ A2 ผลระดับคะแนน " gut" (80%
ขึ้นไป)
- ระดับ B1 ผลระดับคะแนน
"befriedigend" (70% ขึ้นไป)
2. เอกสารแสดงผลการเรียน (Taranscript)
3. Portfolio

โครงกำรช้ำงเผือก (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
คณะ
43 มนุษยศาสตร์

สำขำวิชำ
ภาษาไทย

จำนวนรับ
2

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร

เกณฑ์กำรคัดเลือก
Portfolio การได้รับรางวัลจากการเข้า
แข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับ
ภูมิภาคขึ้นไป

44 มนุษยศาสตร์

ดนตรีไทย

10

1. ผ่านการประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว
หรือประเภทวง ได้รับรางวัลในระดับชาติ
2. หรือสอบเทียบความรู้ทางด้านดนตรีจาก
สถาบันทดสอบความสามารถทางดนตรีใน
ระดับกลางขึ้นไป

45 มนุษยศาสตร์

ดนตรีตะวันตก

15

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านทักษะ
ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีคลาสสิกตะวันตกในวง
ซิมโฟนีออเคสตร้าทุกชนิด รวมถึง ขับร้อง
เปียโน กีตาร์คลาสสิก (ไม่รับสมัครสอบ รี
คอร์เดอร์ และเครื่องดนตรีไฟฟ้า )
2. ส่าเนาบันทึกดีวดี ีการบรรเลงเครื่องดนตรี
บทเพลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยกันที่มีระดับ
ทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทกั ษะไม่ต่ากว่า
ระดับเกรด 5 อ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity
Guildhall Examinations Board โดยให้
เห็นหน้าผู้สมัครชัดเจน

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม

โครงกำรช้ำงเผือก (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
คณะ
46 มนุษยศาสตร์

สำขำวิชำ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว

จำนวนรับ
15

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร

เกณฑ์กำรคัดเลือก

เอกสาร/หลักฐานทีแ่ สดงว่านักเรียนได้
มี "ส่วนร่วมในการด่าเนินกิจกรรม" ที่
เกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว หรือ กิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ หรือ เอกสาร/หลักฐาน
ทีแ่ สดงว่านักเรียนได้รับรางวัลในการ
แข่งขันหรือการประกวดทีเ่ กี่ยวกับการ
ท่องเทีย่ วหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

47 มนุษยศาสตร์

การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)

5

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 45 ,
IELTS 500 , KU-OOPT (เทียบเท่า) ,
CU-TEP (เทียบเท่า) , TU-GET (เทียบเท่า) ,
GED

48 มนุษยศาสตร์

วรรณคดีอังกฤษ

5

ภาษาอังกฤษ 4 ทุกภาคการศึกษา
เรียงความภาษาอังกฤษ (Statement of
Purpose)

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม

โครงกำรช้ำงเผือก (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
คณะ
49 เทคนิคการสัตวแพทย์

สำขำวิชำ
การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ

จำนวนรับ
10

50 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาค
พิเศษ

10

51 สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3

รวมจ่านวนรับ

271

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร

เกณฑ์กำรคัดเลือก
คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมีและชีววิทยา ไม่ต่ากว่า
3.50
1. มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
TOEFL PBT ไม่ต่ากว่า 473 หรือ TOEFL
CBT ไม่ต่ากว่า 159 หรือ ROEFL iBT ไม่ต่า
กว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 4 หรือ OOPT
ไม่ต่ากว่า 40 หรือ KU-EPT ไม่ต่ากว่า 55
2. เรียงความแสดงเจตจ่านงในการเข้าศึกษา
ในสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

เรียงความ "แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษา
ต่อสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว"
อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4
-

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม

โครงกำรรับนักกีฬำทีมชำติและเยำวชนทีมชำติ (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คณะ
เกษตร
ประมง
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
มนุษยศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคนิคการสัตวแพทย์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เกษตร กาแพงแสน
วิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
พาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาการจัดการ

จำนวนรับ
2
2
3
1
2
13
5
6
2
2
3
8
2
3
3
2
3
5
4
4
2
2
2

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่น
ในระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
- เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
และต้องเป็นนักกีฬา ดังต่อไปนี้
- ฟุตบอล
- วอลเลย์บอล/วอลเลย์บอลชายหาด
- บาสเกตบอล
- รักบี้ฟตุ บอล
- ตะกร้อ
- ยูโด
- ยิงปืน
- แบดมินตัน
- เทควันโด
- ว่ายน้าและโปโลน้า
- เรือพาย
- เทนนิส
- ดาบสากล
- กรีฑา
- คาราเต้-โด
- เทเบิลเทนนิส
- กอล์ฟ
- โบว์ลิ่ง

เกณฑ์กำรคัดเลือก
1. ดูจากประวัติและผลงานทางด้านกีฬา
2. สถิติการแข่งขันกีฬา
3. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนทีมชาติ
จากสมาคมกีฬา
4. สอบสัมภาษณ์

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
สานักการกีฬา
www.sp.ku.ac.th
02 942 8772-3

โครงกำรรับนักกีฬำทีมชำติและเยำวชนทีมชำติ (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
24
25
26
27
28

คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

รวมจานวนรับ

จำนวนรับ
4
12
8
12
17
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คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
- ลีลาศ
- เปตอง
- มวยไทยและมวยสากล
- ซอฟท์บอลและเบสบอล
- หมากล้อม
- หมากกระดาน
- ครอสเวิร์ด
- ยิงธนู
- ขี่ม้า
- ฮอกกี้
- แฮนด์บอล
- บริดจ์
- ฟุตซอล

เกณฑ์กำรคัดเลือก

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม

โครงกำรเรียนล่วงหน้ำ (TCAS รอบที่ 1/1)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คณะ
เกษตร
ประมง
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
สิ่งแวดล้อม
เกษตร กาแพงแสน
ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
รวมจานวนรับ

จำนวนรับ
10
10
20
77
20
20
28
10
5
10
10
21
10
10
30
60
351

คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12
และมีผลการเรียนในรายวิชาที่เรียนล่วงหน้า
ในรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ดังต่อไปนี้
- คณิตศาสตร์
- เคมี
- ชีววิทยา
- ฟิสิกส์

เกณฑ์กำรคัดเลือก
1. ดูจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า
2. สอบสัมภาษณ์

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
สานักทะเบียนและประมวลผล
www.admission.ku.ac.th
02 118 0100 ต่อ 618046-51

โครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ/ภำคภำษำอังกฤษ (TCAS รอบที่ 1/2)
ลำดับ
คณะ
1 เกษตร

สำขำวิชำ
เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
เกณฑ์กำรคัดเลือก
30 มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือ TOEFL 500 1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี และมีเอกสารดังนี้
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
1. สาเนาใบแสดงผลการเรียน
2. สาเนาใบประกาศนียบัตร
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL

2 วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ)

30

มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. TOEFL(PBT/ITP)>437, CBT>125, IBT>43
2. IELTS > 4
3. KU-EPT > 40
4. OOPT > 40

1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

3 วิทยาศาสตร์

เคมีบรู ณาการ (นานาชาติ)

10

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.00 เคมี 1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ เคมี และ
และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ากว่า 2.50
คณิตศาสตร์
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
TOEFL (iBT) score ≥ 61 , CU-TEP score ≥ 6 ,
IELTS score ≥ 5.0
3. SAT I (Math) , SAT II (Math) ≥ 550
4. SAT II (Chemistry) ไม่กาหนดคะแนน

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
คณะเกษตร
http://taip.agr.ku.ac.th
02 942 7146

คณะวิทยาศาสตร์
www.sci.ku.ac.th
02 562 5444 ต่อ 1067

คณะวิทยาศาสตร์
www.kuic.sci.ku.ac.th
02 562 5555 ต่อ 2110

โครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ/ภำคภำษำอังกฤษ (TCAS รอบที่ 1/2)
ลำดับ
คณะ
4 วิศวกรรมศาสตร์
5 วิศวกรรมศาสตร์

สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
(นานาชาติ)

6 วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
(นานาชาติ)

7 วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการ
ภาษาอังกฤษ)

8 วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการ
ภาษาอังกฤษ)

9 วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการ
ภาษาอังกฤษ)

จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
10 การสมัครแบบที่ 1
10 1.1 มีผลสอบ SAT1
- Math ≥ 600
- Critical Reading รวมกับ Math ≥ 1,000
10
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
10
- TOEFL (iBT) ≥ 61 คะแนน
- IELTS ≥ 5.5 คะแนน
5
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5
และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี
ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

เกณฑ์กำรคัดเลือก
1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. ดูจากแฟ้มสะสมผลงานทางวิชการ
(Portfolio) ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคย
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมหรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
http://iup.eng.ku.ac.th
02 797 0999 ต่อ 1181-2
02 579 1489

โครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ/ภำคภำษำอังกฤษ (TCAS รอบที่ 1/2)
ลำดับ
คณะ
10 วิศวกรรมศาสตร์

สำขำวิชำ
วิศวกรรมการบินและอวกาศบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
10 ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, และ ฟิสิกส์
1. วิชาภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- TOEFL PBT≥547, IBT≥78, CBT≥210
- IELTS Overall band Score ≥5.5
- RMIT English Worldwide Test =
Intermediate Level
2. วิชาคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥670
- AP Calculus AB or BC ≥3
- A Levels Math or Further Maths ≥C
- AS Levels Math or Further Maths ≥B
- GSCE or IGCSE Math≥A
- IB Diploma Math HL≥5
3. วิชาฟิสิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-SAT Physics ≥670
-AP Physics I or II B or C Mechanics ≥3
-A Levels Physics ≥C
-AS Levels Physics ≥B
-GSCE or IGCSE Physics≥A
-IB Diploma Physics HL≥5
หรือ SAT วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทดแทนข้อ 2.
และ 3. ดังนี้ SAT MATH (I or II) + SAT PHYSICS
≥1300

เกณฑ์กำรคัดเลือก
สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
1. ดูจากผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, และ
http://iddp.eng.ku.ac.th
ฟิสิกส์
02 797 0999 ต่อ 1705-6
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Portfolio)

โครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ/ภำคภำษำอังกฤษ (TCAS รอบที่ 1/2)
ลำดับ
คณะ
11 เศรษฐศาสตร์

สำขำวิชำ
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
(นานาชาติ)

จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
75 1. ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
TOEFL(IBT)>= 70, TOEFL (ITP-based)>=520,
IELTS>=5.0, CU-TEP>=75,KU-EPT>= 60,
OOPT>=60,GAT1>=75
2. ผ่านเกณฑ์ความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
SAT(Math)>=480, EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์,
PAT1>=60 ,มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5
ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. (optional) เป็นผู้ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจ
หรือครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเอง หรือเป็น
เจ้าของร่วม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. (optional) ผู้สมัครที่มีแฟ้มสะสมผลงานซึ่งมี
รายละเอียดกิจกรรมและความสามารถพิเศษในด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น การร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้าน
กีฬา ด้านสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ใบรับรอง ฯลฯ ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถยื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเป็นพิเศษได้

เกณฑ์กำรคัดเลือก
1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. ใบสมัคร,ใบแสดงผลการเรียน,สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน,ผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษ,ผลคะแนนการสอบคณิตศาสตร์
,หลักฐานแสดงความเป็นบุตรหลาน
ผู้ประกอบการจริง,แฟ้มสะสมผลงาน

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
เศรษฐศาสตร์
www.eco.ku.ac.th
0 2579 2019
02 579 1544
02 579 9579

โครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ/ภำคภำษำอังกฤษ (TCAS รอบที่ 1/2)
ลำดับ
คณะ
12 เศรษฐศาสตร์

สำขำวิชำ
จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
เศรษฐศาสตร์ (โครงการภาษาอังกฤษ)
45 ผ่านทั้งเกณฑ์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. คณิตศาสตร์ เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
: ผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
และสถิติ (จัดสอบโดยโครงการ ช่วงเดือนธันวาคม),
SAT I (Math) ≥ 530
2. ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
: TOEFL (IBT) ≥ 62 (or equivalent), IELTS ≥ 5,
SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ≥
350, CU-TEP ≥ 70, TU-GET ≥ 500, KU-EPT ≥
60
* หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสาร
ยืนยันผลการสอบ TOEEL, IELTS, SAT, CU-TEP,
TU-GET, KU-EPT ฉบับจริง อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่
พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ
password เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
2. คะแนนการทดสอบต้องยังไม่หมดอายุหรือให้มีผล
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือ
รับรองถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

เกณฑ์กำรคัดเลือก
1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. ใบสมัคร, transcript, สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
เศรษฐศาสตร์
www.eco.ku.ac.th
0 2579 2019
02 579 1544
02 579 9579

โครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ/ภำคภำษำอังกฤษ (TCAS รอบที่ 1/2)
ลำดับ
คณะ
สำขำวิชำ
จำนวนรับ
คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัคร
เกณฑ์กำรคัดเลือก
13 อุตสาหกรรมเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
คะแนนภาษาอังกฤษ (TOEFL (PBT/ITP >433, CBT 1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ
เกษตร (นานาชาติ)
>120, iBT >40), IELTS >3.5, OOPT >20 หรือ
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
KU-EPT >30)
3. แฟ้มผลงานเชิงประจักษ์ด้านโครงงาน
วิทยาศาสตร์ หรือ โครงงานนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือ โครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม
อุตสาหกรรมเกษตร
www.agro.ku.ac.th
02 562 5000

14 มนุษยศาสตร์

การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)

10

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL 450
IELTS 500
KU-OOPT (เที่ยบเท่า)
CU-TEP (เทียบเท่า)
TU-GET (เที่ยบเท่า)

1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์
www.kitman.human.ku.ac.th
02 579 5566-8 ต่อ 4600

15 บริหารธุรกิจ

การตลาด (นานาชาติ)

50

TOEEL 550
IELTS 5.5

1. ดูจากผลคะแนนภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจ
www.bus.ku.ac.th
094 563 1535

รวมจานวนรับ
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