ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 2 โควตา)
---------------------------------------------------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 มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จึงกาหนดรายละเอียดในการ
รับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สาหรับผู้สมัครที่จบ
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดาเนินงาน
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ต้องเป็ นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
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2.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามที่สาขาวิชากาหนด แบ่งเป็น
2.2.1 ผู้ ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรือ เที ยบเท่ า ให้ ใช้ ผ ลการเรีย นเฉลี่ ย สะสมตั้ งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร
2.2.2 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรือ เที ย บเท่ า ให้ ใช้ ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคเรียน
2.3 มีผลคะแนนสอบ O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ ตามที่สาขาวิชากาหนด
2.4 มี ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิช าความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ปีการศึกษา 2562 หรือกรณีมีผลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง (อายุไม่เกิน 2 ปี) ให้ใช้ผลคะแนนครัง้ ที่ดีที่สุด
2.5 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 (สอบวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2562)
2.6 ผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามทีส่ าขาวิชากาหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
3. คณะ สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดรับ 5 คณะ 1 หลักสูตร จานวน 104 คน ดังนี้
ลาดับ
คณะ/สถาบัน
จานวนรับ (คน)
1
หลักสูตร วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
5
2
คณะวิทยาศาสตร์
26
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17
4
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20
5
คณะมนุษยศาสตร์
10
6
คณะบริหารธุรกิจ
26
รวม
104
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
5.1.1 รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 6–20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.
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5.1.2 ชาระเงินค่าสมัคร วันที่ 6–20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สามารถชาระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.2.1 ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
5.2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรณีที่
ผู้สมัครต้องสอบข้อเขีย นเพิ่มเติม ต้องชาระค่าสมัคร 200 บาท และสอบข้อเขียน ไม่เกิน 700 บาท (ตามรายวิช าที่
สมัครสอบ) (รวมไม่เกิน 900 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
พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่ง พิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร online
และนาไปชาระเงินตามที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า 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) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้ในการสอบ
สัมภาษณ์
6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวม
วันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชาระเงินค่า
สมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกินวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัคร ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาคัดเลือก
7. เอกสารประกอบการสมัคร
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสี
ขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80%
ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาด
ของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
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7.2 ส าเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้ าที่มี รูปของผู้ ส มัคร (ใช้ เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคเรียนที่ 1) รวม 5 ภาคเรียน หรือ
6 ภาคเรียน ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf
หรือ .jpg (กรณี มี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.5 6.2.5 เอกสารรับรองหรือระบุการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รั บรองมาตรฐานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร (มีตราประทับของโรงเรียนและลงนามโดยผู้อานวยการโรงเรียน)
และสาเนาผงคะแนนสอบมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน
10 หน้ากระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
8.1 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 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้
8.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากาหนด
8.2.2 หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพตามที่สาขาวิชากาหนด
8.2.3 ผลคะแนนสอบ O-NET (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) ตามที่สาขาวิชากาหนด
8.2.4 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8.2.5 ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8.2.6 ผลการสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด
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การน าคะแนนทดสอบ O-NET GAT/PAT และวิช าสามัญ 9 วิช า มาเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา
คัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ที่
สทศ. กาหนด ดูรายละเอีย ดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่ส อบได้ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบ
รายวิ ช าที่ ส าขาวิ ช าก าหนดให้ ค รบถ้ ว น ส าหรั บ ผู้ ที่ ท ดสอบไม่ ค รบทุ ก รายวิ ช าตามความต้ อ งการของ
สาขาวิชา หรือไม่เข้าสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) จะไม่ได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้ ส มั ค รไม่ ต้ อ งยื่ น ผลคะแนนทดสอบมายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของผู้ ส มัค รตามเกณฑ์ (ข้อ 8.2) จะได้ รับ การประกาศรายชื่ อเป็ น ผู้ มีสิ ท ธิ์
สอบสัมภาษณ์ โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
8.4 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกต้องเข้าสอบสั มภาษณ์ ในวัน ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 (เวลาและสถานที่ จะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์
ถือว่าสละสิทธิ์
8.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ทาง www.admission.ku.ac.th
และทาง http://www.cupt.net ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
8.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ ผ่ านการสอบสั ม ภาษณ์ ต้ อ งด าเนิ น การยื น ยั น สิ ท ธิ์ ในระบบ Clearing-house ในวั น ที่ 24-25 เมษายน
พ.ศ. 2562 ทาง http://www.cupt.net ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
9. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 ไม่มีการชาระเงินค่าประกันสิทธิ์
ใด ๆ ล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาได้ พิ จ ารณาเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ตามความสนใจ ส าหรั บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการ
ตามกาหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง

6
10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house
10.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ ผู้ มี สิ ทธิ์เข้าศึกษายื น ยั น สิ ทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house (รอบที่ 2) ในวัน ที่ 24-25
เมษายน พ.ศ. 2562
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตน
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเพี ย ง 1 แห่ ง เท่ านั้ น ทาง http://www.cupt.net ตามวัน เวลาและขั้ น ตอนที่ ส มาคมที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา
2562 (รอบที่ 2)
10.3 ในการยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระบบ Clearing-house สามารถด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล
การยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้าย
ที่ได้รับการเลือก
10.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดาเนินการนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ปีการศึกษา 2562 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อ
ผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
10.5 กรณี ผู้ ยื น ยั น สิ ท ธิ์เข้า ศึ ก ษา (รอบที่ 2) แล้ ว ต้ อ งการสละสิ ท ธิ์ ก ารเข้า ศึ ก ษา ให้ ด าเนิ น การสละสิ ท ธิ์
(ช่วงที่ 2) ในวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.cupt.net เท่านั้น
11. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่
กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้ใด
ปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอน
สิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
11.3 หากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ ต รวจสอบแล้ ว พบว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาในระบบรั บ ตรงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในระบบรับตรง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.4 การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พุ ท ธศัก ราช 2559 และโดยความเห็ น ชอบของอธิก ารบดี
เป็นรายกรณี
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
สถานที่
www.admission.ku.ac.th
6-20 ก.พ. 2562 รับสมัคร Online และชาระเงินค่าสมัคร
และชาระเงินตามช่องทางที่กาหนด
23-26 ก.พ. 2562 สอบ GAT/PAT
สทศ.
2-3 มี.ค. 2562 สอบ O-NET
สทศ.
9 มี.ค. 2562
สอบข้อเขียนเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16-17 มี.ค. 2562 สอบวิชาสามัญ
สทศ.
31 มี.ค. 2562 ประกาศผลสอบ O-NET
http://www.niets.or.th
1 เม.ย. 2562
ประกาศผลสอบ GAT/PAT
http://www.niets.or.th
5 เม.ย. 2562
ประกาศผลสอบวิชาสามัญ
http://www.niets.or.th
11 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.admission.ku.ac.th
19 เม.ย. 2562 สอบสัมภาษณ์
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
24 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ www.admission.ku.ac.th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
24-25 เม.ย. 2562
http://www.cupt.net
ในระบบ Clearing-house
26-27 เม.ย. 2562 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2)
http://www.cupt.net
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

เว็บไซต์รับสมัคร KU-TCAS (รอบที่ 2)
www.admission.ku.ac.th

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 2)
รหัส

คณะ/สาขาวิชา

จานวน
GPAX
รับ

แผน
การเรียน

GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT7

O-NET (03)
ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือก / เงื่อนไขของสาขาวิชา
1. O-NET (03) ไม่ต่ากว่า 20 คะแนน หรือ GAT (ตอนที่ 2)
ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
2. สัดส่วน GAT=50% PAT1=20% และ PAT2 =30%

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนา
U01
ที่ยั่งยืน
D03
D07
D10
D11
D12

คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
พันธุศาสตร์
พฤกษศาสตร์
สัตววิทยา

D13 ชีวเคมี

D20

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ)

D21 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

5

-

-



30

60

-

-

20 *

5
1
1
2
5

2.75
3.00
2.75
2.75
2.75

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
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มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL PBT/ITP > 450, TOEFL CBT > 125,
TOEFL iBT > 41 หรือ IELTS > 4
มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL PBT/ITP > 450,
TOEFL CBT>125, TOEFL IBT > 41,
IELTS > 4 หรือ CU-TEP SCORE ≥ 61
มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL PBT/ITP > 450, TOEFL CBT>125,
TOEFL IBT > 41,
IELTS > 4 หรือ CU-TEP SCORE ≥ 61

เอกสารแนบท้าย โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 1

รหัส
E17
E26
E26

E28
E23

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
(นานาชาติ)
วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร)
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมไฟฟ้า (นวัตกรรมพลังงาน
และหุ่นยนต์อัจฉริยะ)
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมการบินและอวกาศบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

จานวน
GPAX
รับ

แผน
การเรียน

GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT7

O-NET (03)
ภาษาอังกฤษ
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เกณฑ์การคัดเลือก / เงื่อนไขของสาขาวิชา
มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
- CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
หมายเหตุ หากผูส้ มัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

- จัดสอบข้อเขียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ ≥ 40%
ฟิสิกส์ ≥ 40% ภาษาอังกฤษ (REW Test) ≥60%
(วันสอบให้ดูตามเอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถใช้คะแนนดังต่อไปนี้
เพื่อใช้ยกเว้นการสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทั้งหมดได้
1. ภาษาอังกฤษ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ O-NET (03) ≥ 85, TOEFL PBT≥547, IBT≥78,
CBT≥210, ITP≥547, IELTS Overall band Score≥5.5,
RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
2. คณิตศาสตร์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
PAT 1 Standardized Score(Ti )≥50% , SAT I Math or
SAT II Math Level 2 ≥650 , AP Calculus AB or BC
≥3 , A Levels Math or Further Maths ≥C , AS Levels
Math or Further Maths ≥B , GCSE or IGCSE Math ≥A
, IB Diploma Math HL≥5
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รหัส

คณะ/สาขาวิชา

จานวน
GPAX
รับ

แผน
การเรียน

GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT7

O-NET (03)
ภาษาอังกฤษ

E23 วิศวกรรมการบินและอวกาศบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) (ต่อ)

K01
K02
K03
K04
K05
K04
K05

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

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
K07
เกษตร (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์
L86 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)

เกณฑ์การคัดเลือก / เงื่อนไขของสาขาวิชา
3. ฟิสิกส์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
PAT 3 Standardized Score (Ti )≥50% , SAT Physics
≥650 , AP Physics I or II B or C Mechanics ≥3 , A
Levels Physics ≥C , AS Levels Physics ≥B , GCSE or
IGCSE Physics ≥A , IB Diploma Physics HL ≥5
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
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คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
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1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

76

1. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่าค่าเฉลีย่
2. คะแนน PAT1 หรือ PAT7 (77-83)
ต้องไม่ต่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
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รหัส
N02
N03
N04
N05
N05

คณะ/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ
การจัดการการผลิต
การตลาด
บัญชี
บัญชี (ภาคพิเศษ)

จานวน
GPAX
รับ
5
3
5
3
10

2.75
2.75
2.75
3.00
2.75

แผน
การเรียน
-

GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT7

O-NET (03)
ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือก / เงื่อนไขของสาขาวิชา

-

50
50
25
50
50

สอบสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. คะแนน GAT และ PAT1 ต้องไม่ต่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
2. สอบสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การจัดสอบข้อเขียนเพิ่มเติม
การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจาปีการศึกษา 2562
เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่สอบ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

ค่าใช้จา่ ย
สถานที่สอบ
ในการจัดสอบ(บาท)
08.30 - 10.30 น. คณิตศาสตร์**
ห้อง 1308 ชัน้ 13
100*
อาคารชูชาติกาภู
11.00 - 13.00 น. ฟิสิกส์**
100*
คณะวิศวกรรมศาสตร์
14.00 – 16.30 น. ภาษาอังกฤษ**
500*
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา/วิชาที่สอบ

*ชาระค่าสอบเฉพาะรายวิชาที่เข้าสอบเท่านัน้
1) ให้ผสู้ อบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
และให้ผเู้ ข้าสอบนาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบได้ คือ ปากกา ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัด เท่านั้น
(ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคานวณ)
2) ให้ผเู้ ข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ชุดนักเรียน)
2.2 แสดงบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนก่อนเข้าห้องสอบ
2.3 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

หมายเหตุ :

ผู้สมัครสอบข้อเขียน ให้ชาระเงิน ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องอานวยการสอบ
สานักงานโครงการ IDDP 1204 ชั้น 12 อาคารชูชาติกาภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-7970999 ต่อ 1705-6,1715
**หากมีผลคะแนนมาตรฐานในรายวิชา คณิตศาสตร์ ,ฟิสิกส์ และ ภาษาอังกฤษ
ตามคุณสมบัติ/เงือ่ นไขทีโ่ ครงการฯ กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรุณายื่นเอกสาร (เพิ่มเติม)
เพือ่ ยกเว้นการทดสอบรายวิชาใดวิชาหนึง่ หรือทัง้ หมดได้

