ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถเด่นชัดในเชิงกีฬา
ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าทางการกีฬาและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนพัฒนาการกีฬาของชาติตามนโยบายของ
รัฐบาลให้เจริญรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ตราระเบียบมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 21
ตุลาคม พ.ศ. 2540 ขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
จึ ง ก าห น ดรายละเอี ย ดใน การรั บ สมั ค รและการคั ด เลื อ กผู้ มี ความ สามารถท างกี ฬ าดี เ ด่ น เข้ าศึ ก ษ าใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่ กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ส าหรับผู้ส มัครที่
จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดาเนินงาน
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยและยังฝึกฝนฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.7 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.8 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.9 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
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2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทางการศึกษา
ผู้สมัครต้องมีแผนการเรียนและคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่าตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ดังนี้
2.1.1 ผู้ ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ให้ ใช้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้ ง แต่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น/ถ้ามี) ณ วันทีร่ ับสมัคร
2.1.2 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ให้ ใช้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมของชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
หมายเหตุ รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
2.2 คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี ป ระวัติ และผลงานตามชนิ ดกี ฬ าที่ ม หาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ก าหนด และมี ผ ลงาน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – ณ วันที่รับสมัคร) โดยมีความสามารถทางกีฬาในระดับ
การแข่งขัน ดังต่อไปนี้
2.2.1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตาแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
2.2.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น
โอลิมปิก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์อาเซียน
2.2.3 เป็ น นั กกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับ เยาวชน หรือยุวชนนานาชาติ
(ในนามทีมชาติไทย) เช่น เยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 17 ปี และในรายการที่มีการจัดอันดับโลก
2.2.4 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
2.2.5 เป็น นักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไป ได้อันดับที่ 1-3 ในการ
แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด
2.2.6 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศ
เท่านั้น)
2.2.7 เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ที่ดาเนินการโดยกรมพลศึกษา
2.2.8 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1-3 ในการ
แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด
2.2.9 เป็ น นั กกีฬ าที่ เข้าแข่งขัน ในรายการแข่งขันกีฬ าที่มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์จัดการแข่งขัน
โดยการรับรองของสมาคมกีฬานั้นๆ ได้อันดับที่ 1-3
2.2.10 เป็ น นั กกีฬาที่ เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่ งชาติ ได้อันดับที่ 1-3
(รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
2.2.11 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขัน
ระดับประเทศเท่านั้น)
2.2.12 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา ได้อันดับที่ 1
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2.2.13 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา ได้อั นดับที่ 1 (รอบการ
แข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
2.2.14 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ได้อันดับที่ 1
2.2.15 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ได้อันดับที่ 1
2.2.16 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1
หมายเหตุ ผู้สมัครที่เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยหรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทยรับรองหรือเป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 จะได้รับยกเว้น ไม่ใช้บังคับเกณฑ์ระดั บคะแนน
เฉลี่ยสะสมของสาขาวิชาที่สมัคร (ตามข้อ 2.1)
ทั้งนี้ คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬาดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร
มิได้ถูกนาไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบในภายหลัง พบว่า ข้อที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ
การคัดเลื อกครั้ งนี้ แม้ว่าผู้ ส มัครจะได้ส มั ครหรื อได้ผ่ านการคัดเลื อกแล้ ว ก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ ส มั ครยังอาจถูกดาเนิ น
คดีอาญาตามกฎหมายด้วย
3. คณะ สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึ กษา รวม 15 คณะ
1 โครงการ จานวนรับ 104 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 คณะเกษตร
จานวนรับ
5
คน
3.2 คณะประมง
จานวนรับ
1
คน
3.3 คณะวนศาสตร์
จานวนรับ
2
คน
3.4 คณะวิทยาศาสตร์
จานวนรับ
14
คน
3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวนรับ
10
คน
3.6 คณะศึกษาศาสตร์
จานวนรับ
28
คน
3.7 คณะเศรษฐศาสตร์
จานวนรับ
3
คน
3.8 คณะสังคมศาสตร์
จานวนรับ
10
คน
3.9 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จานวนรับ
1
คน
3.10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จานวนรับ
5
คน
3.11 คณะมนุษยศาสตร์
จานวนรับ
3
คน
3.12 คณะบริหารธุรกิจ
จานวนรับ
10
คน
3.13 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
จานวนรับ
2
คน
3.14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวนรับ
3
คน
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3.15 คณะสิ่งแวดล้อม
3.16 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

จานวนรับ
จานวนรับ

2
5

คน
คน

4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้ ส มั ครมีสิ ท ธิ์เลื อ กสมั ครคณะหรื อสาขาวิช า รวมทั้ งสิ้ น ไม่ เกิน 3 อัน ดับ โดยเรียงตามล าดั บ ความต้องการ
ก่อนหลัง โดยไม่ซ้ากัน และเมื่อส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ดังกล่าวได้
5. การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร
5.1 การรับสมัคร
5.1.1 รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 15-30 มกราคม 2561
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 15 มกราคม 2561
เวลา 09.00 น.
ปิดระบบสมัคร
วันที่ 30 มกราคม 2561
เวลา 20.00 น.
5.2 ชาระเงินค่าสมัคร วันที่ 15-31 มกราคม 2561 สามารถชาระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
5.2.1 ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.2.2 ชาระเงินผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.3 ขั้นตอนการสมัคร
5.3.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
5.3.2 ผู้ ส มั ค รบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การสมั ค รในระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวั น ที่
ที่กาหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง)
5.3.3 พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่บันทึกข้อมูลในระบบรับสมัคร online เรียบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้สมัคร และชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางและวันเวลาที่กาหนด
5.3.4 การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระเงินค่าสมัครตามวันที่ที่กาหนด หากมิได้ดาเนินการชาระเงิน
ภายในวันเวลาที่กาหนด จะถือว่าการบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
5.3.5 การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถ
เปลี่ ย นแปลงได้ โดยไม่ ต้ อ งช าระเงิน ค่ าสมั ค รใหม่ ทั้ งนี้ ต้ องด าเนิ น การให้ เสร็ จสิ้ น ก่ อ นจะส่ งใบสมั ค รและเอกสาร
ประกอบการสมัครไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครในระบบรับสมัคร online
(วันที่ 30 มกราคม 2561) โดยมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายเป็นข้อมูลในการประมวลผล
5.3.6 ผู้ส มัครตรวจสอบรายชื่อผู้ สมัครและผลการช าระเงินได้ห ลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ ว 1 วัน
ทาการ (ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
5.3.7 ผู้ ส มั ค รน าใบสมั ค รที่ พิ ม พ์ (Print) จากระบบรับ สมั ค ร online พร้อ มแนบเอกสารประกอบ
การสมัคร (ตามข้อ 6) ส่งตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด

5
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ Online
ชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดและมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารประกอบการสมัคร
แล้วเท่านั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท และค่าทดสอบความสามารถทางกีฬาคนละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร / ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
6. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) จากระบบรับสมัคร Online ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อ
ผู้สมัคร พร้อมทั้งติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา (ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ฉบับ
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ ดังนี้
6.4.1 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น/ถ้ามี) รวม 5 ภาคการศึกษา
6.4.2 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ใช้ ส าเนาระเบี ย นแสดง
ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน
6.4.3 ผู้ ที่ ศึ ก ษาในโครงการแลกเปลี่ ย น ณ ต่ างประเทศในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ให้ ค านวณเฉพาะ
ภาคการศึกษาที่ศึกษาในประเทศไทย และต้องส่ งสาเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ และหนังสื อรั บรอง
จากโรงเรียนด้วย
6.5 ส าเนาประกาศนี ย บั ตรหรือใบรับ รองผลงานการแข่งขัน และความสามารถทางกีฬ าจากคณะกรรมการ
โอลิ มปิ ก แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ และ/หรือ สมาคมกีฬ าแห่ งประเทศไทย (โดยนายกสมาคมหรื อ
เลขาธิ การสมาคมหรืออุปนายกสมาคม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกีฬา) เป็นผู้ รับรอง และ/หรือการกีฬา
แห่งประเทศไทย หรือสาเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองระดับนานาชาติที่เจ้าภาพออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อ รับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
6.6 ส าเนาใบเปลี่ ย นชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล ของผู้ ส มั ค ร (เฉพาะกรณี ที่ ชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล ในเอกสารการสมั ค รไม่ ต รงกั น
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด)
7. วิธีการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด (ตามข้อ 6) ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (Ems) เท่านั้น ภายในวันที่
5 กุมภาพั นธ์ 2561 (จะถือเอาวัน ที่ประทับ ตราไปรษณีย์ ต้นทาง วันที่ 5 กุมภาพัน ธ์ 2561 เป็นวันสุ ดท้ายของการ
ส่งเอกสาร) โดยจ่าหน้าซองขนาด A4 และให้ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายว่า (โครงการรับผู้มีความสามารถทางกี ฬาดีเด่นฯ
ปีการศึกษา 2561) ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงเอกสารการสมัครโดยเด็ดขาด และจัดส่งเอกสารไปที่
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ฝ่ายรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ห้ามส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรวมกับบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้
ในการสมัครคัดเลือกเป็นเท็ จจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาคะแนนการทดสอบทางวิชาการ (คะแนน O-NET และคะแนน
ทดสอบ GAT/PAT) และการทดสอบความสามารถทางกีฬา และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
8. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
8.1 การสมัคร online และการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th และ
ชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนด และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารประกอบการสมัครแล้วเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่า
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางกีฬา
คณะอนุกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์การคัดเลือก (ข้อ 1-2) จึงจะได้รับการประกาศ
รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางกีฬา โดยประกาศรายชื่อฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น.
เป็ น ต้ น ไป ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่ ง รายละเอี ย ดจะแจ้ งให้ ท ราบในวั น ประกาศรายชื่ อ ฯ อี ก ครั้ง ทั้ ง นี้
การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8.3 การทดสอบความสามารถทางกีฬา
เกณฑ์การพิจารณาจะใช้ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร
ซึ่งจะทดสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และหากผู้เข้าทดสอบได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฯ กาหนดจะ
ไม่นารายชื่ อมาจัดอันดับในการคัดเลือกเข้าศึกษา และหากไม่มาทดสอบความสามารถทางกีฬาตามที่กาหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์ ทั้งนี้ คะแนนทดสอบความสามารถทางกีฬา คิดเป็นร้อยละ 60
8.4 การทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ผลคะแนนการทดสอบทางวิชาการ จะพิจารณาจากคะแนน O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ) (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม
2561) และคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และต้องมี
ผลคะแนนทดสอบครบทุกรายวิชาของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกไว้ นามาประมวลผลคะแนนและเรียงลาดับ
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จากคะแนนสูงสุดไปต่าสุด และจัดอันดับตามที่ผู้สมัครเลือกไว้ โดยให้ครบตามจานวนรับของคณะ/สาขาวิชานั้น คะแนน
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40
การนาคะแนนทดสอบ O-NET และ GAT/PAT มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้อง
สมั ค รสอบกั บ สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ภายในวั น ที่ ที่ สทศ. ก าหนด
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบรายวิชาที่คณะ/
สาขาวิชากาหนดให้ครบถ้วน สาหรับผู้ที่ทดสอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของคณะ/สาขาวิชา
หรือไม่เข้าทดสอบความสามารถทางกีฬา จะไม่ได้รับการพิจารณาในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ
กรณีผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วหรือเทียบเท่า จะพิจารณาจากคะแนนการทดสอบ
วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ดีที่สุด จากการทดสอบ
ครั้งที่ 1/2560 หรือ ครั้งที่ 2/2560 หรือปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้ ส มั ค รไม่ ต้ อ งยื่ น ผลคะแนนทดสอบมายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ กรณีจานวนรับของคณะ/สาขาวิชาไม่เป็นไปตามประกาศ และกรณีผู้มีคะแนนเท่ากัน
จะรับไว้ทั้งหมด โดยคะแนนนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนดไว้
8.5 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์
8.5.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ทาง www.admission.ku.ac.th
8.5.2 การสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
(สถานที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ) โดยนาบัตรประจาตัวประชาชนและหลักฐานการสมัครที่กาหนด มาแสดงต่อ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
8.5.3 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ในวัน ที่ 20 เมษายน 2561
ทาง www.admission.ku.ac.th
8.5.4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ในกรณีที่ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) สละสิทธิ์
และ/หรือจ านวนไม่เป็ น ไปตามประกาศ จะเรี ย กรายชื่อ ล าดับ ส ารองเพิ่ มเติม เพื่ อให้ จานวนรับเป็ นไปตามประกาศ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ทาง www.admission.ku.ac.th
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8.5.5 การสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
ผู้ มีสิ ท ธิ์ส อบสั ม ภาษณ์ (รอบที่ 2) ต้ องเข้าสอบสั มภาษณ์ ในวัน ที่ 24 เมษายน 2561 ตั้ งแต่ เวลา
08.30 น. เป็ น ต้น ไป ที่ ส านั กทะเบี ย นและประมวลผล อาคารระพี ส าคริก มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยนาบัต ร
ประจาตัวประชาชนและหลักฐานการสมัครที่กาหนด มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์
ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็น ที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับ
สารองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8.5.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ในวัน ที่ 24 เมษายน 2561
ทาง www.admission.ku.ac.th
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1 และ 2) ในวันที่ 30 เมษายน 2561
ทาง www.admission.ku.ac.th
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
10. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ ประจาปีการศึกษา 2561 ไม่มีการชาระเงินค่าประกันสิทธิ์ใดๆ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สาหรับ ค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการตามกาหนดการ
ในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
11. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
11.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึ กษาในระบบ Clearing-house (รอบที่ 2) และตัดสิทธิ์ในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ทาง http://a.cupt.net ตามขั้นตอนที่สมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่า ผู้นั้น
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อ
ผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิจารณาตัดสินใจให้รอบคอบก่อนการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
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12. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
12.1 ผู้ มีสิ ท ธิ์ เข้าศึกษาและมีสิ ท ธิ์เป็ น นิ สิ ตใหม่ของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ต้องเป็ นผู้ ส าเร็จการศึก ษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา
ตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้น
เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
12.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการฯ นี้ จะต้องมารายงานตัวและมอบตัว เพื่ อแสดงความจานง
เข้าศึกษาตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการฯ นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
12.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ภายหลั งพบว่า ผู้ ใดปลอม ใช้ หรื ออ้างเอกสารปลอมในการสมั คร หรือ การคัด เลื อ ก หรือการขึ้ นทะเบี ยนเป็ น นิสิ ต
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
12.4 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.5 การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พุ ท ธศั ก ราช 2559
และโดยความเห็นชอบของอธิการบดีเป็นรายกรณี
12.6 เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดาเนินการตาม
ประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
12.7 ผู้ที่มารายงานตัวเป็นนิสิตในโครงการฯ นี้แล้ว จะต้องให้ความร่วมมือด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง
13. สิทธิ์ที่จะได้รับ
13.1 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
เหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์ หรือกีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ หรือได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก
13.2 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตที่เข้าแข่งขันกีฬาที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 อาจจะ
ได้รับการยกเว้นค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ ในภาคการศึกษาถัดไป 1 ปีการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา หากมีผลงานตามเงื่อนไข
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี
15-30 ม.ค. 61
15-31 ม.ค. 61

กาหนดการ
รับสมัคร Online
ชาระเงินค่าสมัคร

15 ม.ค.-5 ก.พ. 61 ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร
22 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา
9 มี.ค. 61
ทดสอบความสามารถทางกีฬา

6
7
8
9
10
11
12

3 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61
24 เม.ย. 61

13
14
15
16
17
18

24 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
3-6 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61
จะแจ้งในภายหลัง
จะแจ้งในภายหลัง

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลสอบ GAT/PAT
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1 และ 2)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ประชุมพบอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา
รับเอกสารสาหรับนิสิตใหม่ (KU78)

สถานที่
www.admission.ku.ac.th
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2. Counter Services
ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น (ตามข้อ 7)
www.admission.ku.ac.th
รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ อาคารยิมนีเซียม
สานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพมหานคร
สทศ.
สทศ.
www.admission.ku.ac.th
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
www.admission.ku.ac.th
www.admission.ku.ac.th
สานักทะเบียนและประมวลผล
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.admission.ku.ac.th
www.admission.ku.ac.th
http://a.cupt.net
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักการกีฬา
www.admission.ku.ac.th

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักทะเบียนและประมวลผล
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 E-mail: admission@ku.ac.th
 โทรศัพท์ 0 2118 0113 หรือ 0 2118 0100 ต่อ 8046 - 8051
 โทรสาร 0 2118 0112
และติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ www.admission.ku.ac.th และ www.facebook.com/kuadmission

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
โครงการรับผู้มคี วามสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 2)
O-NET
วิชา GAT/PAT ทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
คณะ/โครงการ/สาขาวิชา
GPAX
แผนการเรียน
(คะแนนเต็ม วิชาละ 300 คะแนน)
(รหัส 03) จานวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT7 ภาษาอังกฤษ
คณะเกษตร
คหกรรมศาสตร์
เคมีการเกษตร
วิทยาศาสตร์เกษตร
เกษตรเขตร้อน
การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
คณะประมง
ประมง
คณะวนศาสตร์
วนศาสตร์
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
พันธุศาสตร์
พฤกษศาสตร์
สัตววิทยา
ชีวเคมี

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

-

-

-

-

16
16
16
16
16

1
1
1
1
1

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

1

2.50
2.50

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

/
/

/
/

-

-

-

-

16
16

1
1

2.50
2.50
3.00
3.00
2.75
2.50
3.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

-

-

-

-

20
16
16
25
16
16
16

2
1
2
1
1
1
1
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ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
โครงการรับผู้มคี วามสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 2)
O-NET
วิชา GAT/PAT ทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
คณะ/โครงการ/สาขาวิชา
GPAX
แผนการเรียน
(คะแนนเต็ม วิชาละ 300 คะแนน)
(รหัส 03) จานวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT7 ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.00
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
3.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
25
1
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
3.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
25
1
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาเขตบางเขน
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
10
คณะศึกษาศาสตร์
พลศึกษา
2.00
/
/
16
28
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
2.50 วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ /
/
16
1
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
16
1
ธุรกิจการเกษตร
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
16
1
คณะสังคมศาสตร์
2.75 วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
/
16
2
ศิลป์-ภาษา
จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
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ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
โครงการรับผู้มคี วามสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 2)
O-NET
วิชา GAT/PAT ทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
คณะ/โครงการ/สาขาวิชา
GPAX
แผนการเรียน
(คะแนนเต็ม วิชาละ 300 คะแนน)
(รหัส 03) จานวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT7 ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
2.50
/
เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7 (77-82)
16
1
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
2.50
/
เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7 (77-82)
16
1
รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
2.50
/
เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7 (77-82)
16
1
รัฐประศาสนศาสตร์
2.50
/
เลือกสอบระหว่าง PAT1 หรือ PAT7 (77-82)
16
1
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
3.20
/
/
16
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
1
คณะมนุษยศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
2.50
/
16
1
ภาษาไทย
2.50
/
16
2
คณะบริหารธุรกิจ
การเงิน
2.00
/
/
16
2
การจัดการ
2.50 วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ /
/
16
4
การจัดการการผลิต
2.50 วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ /
/
16
2
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ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
โครงการรับผู้มคี วามสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 2)
O-NET
วิชา GAT/PAT ทีใ่ ช้ในการคัดเลือก
คณะ/โครงการ/สาขาวิชา
GPAX
แผนการเรียน
(คะแนนเต็ม วิชาละ 300 คะแนน)
(รหัส 03) จานวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT7 ภาษาอังกฤษ
การตลาด
2.50 วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ /
/
16
1
บัญชี
3.00
/
/
16
1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทคนิคการสัตวแพทย์
3.00
วิทย์-คณิต
/
/
16
1
การพยาบาลสัตว์
3.00
วิทย์-คณิต
/
/
16
1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
16
1
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
16
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
16
1
คณะสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.50
วิทย์-คณิต
/
/
/
16
2
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ ว ภาคพิเศษ
2.00
/
16
5
รวมทัง้ สิ้น 104

หมายเหตุ O-NET 03 ภาษาอังกฤษ (ต้องไม่ต่ากว่า 16 คะแนน หรือตามที่สาขาวิชากาหนด)
/ หมายถึง รายวิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก รายวิชาที่ใช้เป็นเกณฑ์คะแนนทดสอบทางวิชาการ ได้แก่
GAT ความถนัดทั่วไป

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ได้แก่
7.1 ภาษาฝรั่งเศส 7.2 ภาษาเยอรมัน 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

7.4 ภาษาจีน
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7.5 ภาษาอาหรับ 7.6 ภาษาบาลี 7.7 ภาษาเกาหลี

