ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสาหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ
ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2561
……………………..
คณะประมงจะรับสมัครนักเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจาปีการศึกษา 2561
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูม้ ีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 4
อาเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี)
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด
ทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1.1 ถึง 1.8 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจ
พบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับ
การส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
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2. คุณสมบัตเิ ฉพาะ เกณฑ์การคัดเลือก และวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
2.1 เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2.3 มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่าว่า 16 คะแนน (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561)
2.4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT 85) วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 71)
และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 72) ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561)
3. จานวนรับ
คณะประมง สาขาวิชาประมง รับ 5 คน
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและชาระเงิน
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 การชาระเงินค่าสมัคร วันที่ 15-31 มกราคม 2561 สามารถชาระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และชาระเงินผ่านระบบ
Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร / ค่าธรรมเนียม
Counter Service 10 บาท)
6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
6.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่
กาหนดโดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มพร้อมแนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้
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6.2.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้า ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุด
นักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มี
ขนาดของใบหน้าประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์ นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และ
ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.2.2 ส าเนาบั ตรประจาตัว ประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้ สมัคร บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัคร ลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาค
การศึกษาที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล
.jpg (กรณีมี 2 หน้าให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับสาเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกน
เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.5 เอกสารรั บรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 4 อาเภอในจังหวัด
สงขลา ได้แก่ อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี) แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร
online และนาไปชาระเงินตามที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า
การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
6.4 เมื่อช าระเงิน ค่าสมัครเรีย บร้ อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้ นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบ
หลักฐานการชาระเงิน ค่าสมัครให้ ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บ
หลักฐานไว้ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้
ชาระเงินค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการ
ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัคร
ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ที่ www.admission.ku.ac.th
และชาระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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7. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
7.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมัครจะสมบู รณ์ก็ต่อเมื่อผู้ส มัครได้ส มัครผ่ านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th
พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กาหนด มิเช่นนั้นจะ
ถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
7.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมและแผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
7.2.2 หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
7.2.3 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สอบวันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561)
7.2.4 ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 16
คะแนน (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561)
7.2.5 การสอบสัมภาษณ์
การนาคะแนนทดสอบ O-NET และ GAT/PAT มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้อง
สมั ครสอบกับ สถาบั น ทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์ก ารมหาชน) ภายในวัน ที่ที่ สทศ. กา หนด ดู
รายละเอี ย ดการสมั ค ร วั น เวลาและสถานที่ ส อบได้ ที่ www.niets.or.th โดยเลื อ กสอบรายวิ ช าที่ ค ณะ/
สาขาวิช ากาหนดให้ครบถ้วน สาหรับผู้ที่ ทดสอบไม่ครบทุกรายวิช าตามความต้องการของคณะ/สาขาวิช า
หรือไม่เข้าสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) จะไม่ได้รับการพิจารณาในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบ
มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.3 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ (ข้อ 7.2) จะได้รับการประกาศรายชื่อ
เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่ง
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
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7.3.1 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2561 (เวลาและสถานที่จะ
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) โดยนาบัตรประจาตัวประชาชนและเอกสารประกอบการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชา
ใช้ในการพิจารณา มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
7.3.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทาง
www.admission.ku.ac.th
7.3.3 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house (รอบที่ 2)
โดยใช้ รหัสผ่าน (Password) ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ตาม
ขั้นตอนที่กาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา ในวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทาง
www.admission.ku.ac.th
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด
9. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2561 ไม่มีการชาระเงินค่าประกันสิทธิ์ใดๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการตามกาหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
10. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
10.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house (รอบที่
2) และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่ม
สถาบันที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ทาง http://a.cupt.net
ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ป ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใดๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือก
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแล
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2561
ที่ วัน เดือน ปี
กาหนดการ
1 15-30 ม.ค. 61 รับสมัคร online
2 15-31 ม.ค. 61 ชาระเงินค่าสมัคร
3
4
5
6

17 เม.ย 61
24 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61
3-6 พ.ค. 61
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10 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ
Clearing-house
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

สถานที่
www.admission.ku.ac.th
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- Counter Service
www.admission.ku.ac.th
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
www.admission.ku.ac.th
http://a.cupt.net
www.admission.ku.ac.th

