ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)
---------------------------------------------------เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นชลประทานวิ ท ยาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย
การชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2554 อนุ มัติให้ รับ นั กเรียนจากโรงเรียนชลประทานวิทยาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน ในโครงการ
ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียน
ชลประทานวิ ท ยาไว้แ ล้ ว นั้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง วิท ยาลั ยการชลประทานจึ ง ก าหนด
รายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน
วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
1.9 ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
1.9.1 ตาบอดทั้งสองข้าง หูหนวกทั้งสองข้าง
1.9.2 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
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1.9.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.9.4 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2.2 มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมตั้ งแต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 (ภาคต้ น ) รวม 5 ภาคเรีย น ณ วัน ที่ รั บ สมั ค ร
ไม่ต่ากว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา
2.3 มีผลคะแนนสอบ O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ
2.4 มี ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิช าความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
ครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์
แล้วก็ตาม จะถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
3. สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

จานวนรับ 10 คน

4. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
4.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
4.1.1 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.
4.1.2 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
4.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
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5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
5.2 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
5.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่ง พิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร online
และนาไปชาระเงินตามที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ
online นั้นเป็นโมฆะ
5.4 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
5.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวม
วันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
5.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชาระเงินค่า
สมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกินวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัคร ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาคัดเลือก
6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสี
ขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิ ทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80%
ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาด
ของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.2 ส าเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้ าที่มี รูปของผู้ ส มัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ที่โรงเรียน
ออกให้ พ ร้ อ มมี ต ราประทั บ ของโรงเรี ย น บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็ น ไฟล์ น ามสกุ ล .pdf หรือ .jpg (กรณี
มี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 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 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้
7.2.1 ผลคะแนนสอบ O-NET (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
7.2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 คิดเป็นร้อยละ 20
7.2.3 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)
รหัสวิชา 71 และวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) รหัสวิชา 73 แต่ละวิชาต้องไม่ต่ากว่า x̅ - 0.5 S.D.
คิดเป็นร้อยละ 50 โดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้
1) GAT ร้อยละ 20
2) PAT1 ร้อยละ 30
3) PAT3 ร้อยละ 50
7.2.4 การสอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัคร คิดเป็นร้อยละ 30
การนาคะแนนทดสอบ O-NET และ GAT/PAT มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้อง
สมั ค รสอบกั บ สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ภายในวั น ที่ ที่ สทศ. ก าหนด
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบรายวิชาที่สาขาวิชา
กาหนดให้ ครบถ้ว น ส าหรับ ผู้ ที่ ท ดสอบไม่ ครบทุ กรายวิช าตามความต้อ งการของสาขาวิช า จะไม่ได้ รับ
การพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้ ส มั ค รไม่ ต้ อ งยื่ น ผลคะแนนทดสอบมายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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7.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของผู้ ส มัค รตามเกณฑ์ (ข้อ 7.2) จะได้ รับ การประกาศรายชื่ อเป็ น ผู้ มีสิ ท ธิ์
สอบสัมภาษณ์ โดยประกาศรายชื่ อ ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
7.4 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกต้องเข้าสอบสั มภาษณ์ ในวัน ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 (เวลาและสถานที่ จะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่ าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์
ถือว่าสละสิทธิ์
7.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ทาง www.admission.ku.ac.th
และทาง http://www.cupt.net ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
7.6 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
8. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัย การชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2562 ไม่มีการชาระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือก
เข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการตามกาหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th
อีกครั้งหนึ่ง
9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house
9.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ ผู้ มี สิ ทธิ์เข้าศึกษายื น ยั น สิ ทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house (รอบที่ 2) ในวัน ที่ 24-25
เมษายน พ.ศ. 2562
9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิท ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/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)
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
ที่
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
สถานที่
www.admission.ku.ac.th
1 6-20 ก.พ. 2562 รับสมัคร Online และชาระเงินค่าสมัคร
และชาระเงินตามช่องทางที่กาหนด
2 23-26 ก.พ. 2562 สอบ GAT/PAT
สทศ.
3
2-3 มี.ค. 2562 สอบ O-NET
สทศ.
4
31 มี.ค. 2562 ประกาศผลสอบ O-NET
http://www.niets.or.th
5
1 เม.ย. 2562
ประกาศผลสอบ GAT/PAT
http://www.niets.or.th
6
11 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.admission.ku.ac.th
7
19 เม.ย. 2562 สอบสัมภาษณ์
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
8
24 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ www.admission.ku.ac.th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
9 24-25 เม.ย. 2562
http://www.cupt.net
ในระบบ Clearing-house
10 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

