ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ
โดดเด่ น เฉพาะในด้ า นภาษาต่ า งประเทศได้ เข้ าศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเอง และพร้ อ มเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
ก้าวทันโลก และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกาหนดรายละเอียดในการ
รับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยและยังฝึกฝนฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.7 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.8 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.9 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ต้องเป็ นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ต้องเป็ น ผู้ที่ กาลังศึกษาอยู่ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ ใช้ค ะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้งแต่ ชั้นมั ธ ยม
ศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่รับสมัคร
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2.3 มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561)
2.4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิช าความถนัดทางวิชาการและวิ ชาชีพ
(PAT) ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561)
2.5 มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561)
2.6 มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
หมายเหตุ รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
3. คณะ สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดรับ 5 คณะ จานวน 166 คน ดังนี้
ลาดับ
คณะ
จานวนรับ (คน)
1
คณะวิทยาศาสตร์
55
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
65
3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
26
4
คณะมนุษยศาสตร์
15
5
คณะบริหารธุรกิจ
5
รวม
166
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
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.
5.1.2 ชาระเงิน ค่าสมัคร วันที่ 15-31 มกราคม 2561 สามารถชาระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ชาระเงิน
ผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และชาระเงิน ผ่ านระบบ Counter Service
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
กรณีมีการสอบวิชาความถนัดเฉพาะ กาหนดอัตราค่าสมัคร ดังนี้
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- หลักสูตรภาษาไทย ค่าสมัคร 200 บาท และสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ไม่เกิน 300 บาท
(รวมไม่เกิน 500 บาท)
- หลักสูตรนานาชาติ ค่าสมัคร 200 บาท และสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ไม่เกิน 800 บาท
(รวมไม่เกิน 1,000 บาท)
6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
6.2 กรอกข้ อมู ล การสมัค รผ่ านระบบรั บ สมั ค ร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวัน ที่ ที่ ก าหนด
โดยสร้ างบั ญ ชี และรหั ส ผ่ านของผู้ ส มั คร และดาเนิ น การตามขั้น ตอนที่ ระบุ ในเว็บ ไซต์ บั น ทึก ข้อมู ล ตามแบบฟอร์ม
พร้อมแนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้
6.2.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็น รูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียน
สุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.2.2 สาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้ส มัคร บนกระดาษขนาด A4 ผู้ส มัครลง
ลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB
6.2.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg
(กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.4 ในกรณี ที่ ชื่ อหรือ ชื่อสกุล ของผู้ ส มัค ร ตามบั ต รประจาตัว ประชาชนไม่ต รงกับ ส าเนาระเบี ย น
แสดงผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล
.jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.5 เอกสารรับรองหรือระบุการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกโดยโรงเรี ย นของผู้ ส มัคร (มีตราประทั บของโรงเรียนและลงนามโดยผู้ อานวยการ
โรงเรียน) บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่ง พิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร online
และนาไปชาระเงินตามที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนิ นการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ
online นั้นเป็นโมฆะ
6.4 เมื่ อช าระเงิน ค่ าสมั ค รเรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งจะถือ ว่าการสมั ครเสร็จสิ้ น สมบู รณ์ (โปรดตรวจสอบหลั ก ฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้ในการ
สอบสัมภาษณ์
6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวม
วันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.6 กรณี ผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่ส มัคร ภายหลั งจากที่ได้ช าระเงิน
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน
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วัน สุ ดท้ ายของการรั บ สมัค ร online โดยมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์จะยึด ข้ อมู ล การสมั ค รครั้งสุ ด ท้ ายของผู้ ส มั ค ร
เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
7.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมั ค รจะสมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ส มั ค รผ่ า นระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้ อ ม
แนบไฟล์ รู ป ถ่ ายและเอกสารประกอบการสมั ค ร และช าระเงิน ค่ า สมั ค รตามช่ อ งทางที่ ก าหนด มิ เช่ น นั้ น จะถื อ ว่ า
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
7.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมและแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากาหนด
7.2.2 เอกสารรับรองหรือระบุการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
7.2.3 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจั ดสอบโดยสถาบั น ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) (สอบวันที่ 24-27
กุมภาพันธ์ 2561)
7.2.4 ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
(สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561)
7.2.5 ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561)
7.2.6 ผลการสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
7.2.7 การสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด)
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 เวลาและสถานที่สอบได้ ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบรายวิชาที่คณะ/
สาขาวิชากาหนดให้ครบถ้วน สาหรับผู้ที่ทดสอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของคณะ/สาขาวิชา
หรือไม่เข้าสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) จะไม่ได้รับการพิจารณาในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ
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หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้ ส มั ค รไม่ ต้ อ งยื่ น ผลคะแนนทดสอบมายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.3 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของผู้ ส มัค รตามเกณฑ์ (ข้อ 7.2) จะได้ รับ การประกาศรายชื่ อเป็ น ผู้ มีสิ ท ธิ์
สอบสัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
7.3.1 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2561 (เวลาและสถานที่จะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้ง) โดยนาบัตรประจาตัวประชาชนและเอกสารประกอบการสมัครตามที่สาขาวิชาใช้ในการพิจารณามา
แสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
7.3.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 26 เมษายน 2561 ทาง
www.admission.ku.ac.th
7.3.3 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ ผ่ า นการสอบสั ม ภาษณ์ ต้ อ งด าเนิ น การยื น ยั น สิ ท ธิ์ ในระบบ Clearing-house (รอบที่ 2) โดยใช้
รหัสผ่าน (Password) ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ตามขั้นตอนที่กาหนด
จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ทาง www.admission.ku.ac.th
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
9. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 ไม่มีการชาระเงินค่าประกันสิทธิ์
ใดๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สาหรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการตามกาหนดการ
ในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
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10. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
10.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house (รอบที่ 2) และตัดสิทธิ์ในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป
10.2 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
11. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
11.1 ผู้ มีสิ ท ธิ์เข้าศึกษาและมีสิ ท ธิ์เป็ น นิ สิ ตใหม่ของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ต้องเป็ นผู้ ส าเร็จการศึก ษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา
ตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิท ธิ์เข้าศึกษานั้น
เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
11.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการฯ นี้ จะต้องมารายงานตัวและมอบตัว เพื่อแสดงความจานง
เข้าศึกษาตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด หากไม่ มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการฯ นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
11.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ภายหลั งพบว่า ผู้ ใดปลอม ใช้ หรื ออ้างเอกสารปลอมในการสมั คร หรือ การคัด เลื อ ก หรือการขึ้ นทะเบี ยนเป็ น นิสิ ต
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
11.4 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรั บตรงอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.5 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
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ที่
1
2

วัน เดือน ปี
15-30 ม.ค. 2561
15-31 ม.ค. 2561

3
4
5
6

17 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
26 เม.ย. 2561
3-6 พ.ค. 2561

7

10 พ.ค. 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกโครงการเด็กไทยสู่สากล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
กาหนดการ
สถานที่
รับสมัคร Online
www.admission.ku.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- Counter Services
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.admission.ku.ac.th
สอบสัมภาษณ์
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ www.admission.ku.ac.th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
http://a.cupt.net
ในระบบ Clearing-house
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
www.admission.ku.ac.th

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

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 2)

คณะ/สาขาวิชา

วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก
(คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT5 PAT7

O-NET
วิชา 03

แผน
การเรียน

GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
เคมี

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

เคมีอุตสาหกรรม
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
พฤกษศาสตร์

/
/
/

/
/
/

/
/
/

-

-

-

16
16
16

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

2.75
2.50
2.75

พันธุศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

/
/

≥40
≥50
/
/

≥80
≥70
/
/

-

-

-

16
16
16
31

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

3.00
3.00
3.00
3.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

-

/
/
/
/
/
/

-

-

16
16
16
16
16
16

-

-

1

คะแนนขั้นต่่า / เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ากว่า 3.00
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ากว่า 2.50
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL (iBT) ≥ 61 , CU-TEP SCORE ≥ 61 , IELTS ≥ 5.0
สัดส่วน GAT = 20% PAT1 = 50% PAT2 = 30%
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL PBT/ITP>450 , TOEFL CBT>125 , TOEFL IBT>41 , IELTS>4
มีคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
- CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

จ่านวน
รับ
4
2
5
2
5
5
2
30

20
5
20
5
5
5

คณะ/สาขาวิชา
วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ
(นานาชาติ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ)
เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)

วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก
(คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT5 PAT7
/
/
x̅

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

-

-

-

O-NET
วิชา 03

แผน
การเรียน

GPAX

คะแนนขั้นต่่า / เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา

16

-

-

- จัดสอบข้อเขียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ 40% ฟิสิกส์ 40%
ภาษาอังกฤษ (REW Test) 60% (สอบวันที่ 24 มีนาคม 2561)
ทั้งนี้ สามารถใช้คะแนนดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ยกเว้นการสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทั้งหมดได้
1. ภาษาอังกฤษ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
O-NET (03) ≥85, TOEFL PBT≥547, IBT≥78, CBT≥210, IELTS Overall band
Score≥5.5, RMIT English Worldwide Test = Intermediate Level
2. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
PAT 1 Standardized Score ≥50% , 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 เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
PAT 3 Standardized Score ≥50% , 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 ผลการสอบมาตรฐาน SAT วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทดแทนข้อ 2. และ 3. ดังนี้
SAT MATH (I or II) + SAT PHYSICS ≥1300
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5

16
16
16
16
16
16
16
16

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

2.75
2.75
2.75
2.50
2.50
2.00
2.50
2.00

GAT PAT1 และ PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
3
2
2
5
2
2
2

2

จ่านวน
รับ

คณะ/สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์
การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด

วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก
(คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT5 PAT7
/
/
/
-

O-NET
วิชา 03

แผน
การเรียน

GPAX

คะแนนขั้นต่่า / เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา

จ่านวน
รับ

31

-

2.00

1. GAT PAT1 และ PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28
2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5

-

-

-

-

-

-

16

-

3.00

มีคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- IGCSE 5 วิชา , TOEFL ≥500 , IELTS ≥5.5
- สอบวิชาเฉพาะของสาขาวิชา

15

/

/

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต
ศิลป์-ค่านวณ

2.50

สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5
รวม

หมายเหตุ x̅ ค่าเฉลี่ย หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งประเทศในแต่ละรายวิชาในปีการศึกษานั้น
/ หมายถึง รายวิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก รายวิชาที่ใช้เป็นเกณฑ์คะแนนทดสอบทางวิชาการ ได้แก่
O-NET 03 ภาษาอังกฤษ (ต้องไม่ต่ากว่า 16 คะแนน หรือตามที่สาขาวิชาก่าหนด)
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
GAT ความถนัดทั่วไป
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ได้แก่
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
7.1 ภาษาฝรั่งเศส
7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
7.4 ภาษาจีน
7.5 ภาษาอาหรับ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
7.7 ภาษาเกาหลี

3

7.3 ภาษาญี่ปุ่น
7.6 ภาษาบาลี

166

