ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
-----------------------------------------------------------ตามที่ ค ณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ซึ่ งเป็ น ศู น ย์ ของโครงการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม
ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (พสวท.) มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น
ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในปี การศึ ก ษา 2562 เพื่ อคั ด เลื อ กเข้ าเป็ น นิ สิ ต ในโครงการ พสวท. ระดั บ ปริญ ญาตรี
คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึก ษา 2562 จานวน 15 คน โดยการคั ด เลื อ ก
ตามประกาศนี้ จานวน 9 คน และรับนักเรียนในโครงการ พสวท. ต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ จานวน 6 คน เข้าศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์
และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็ น ผู้ ที่มีความประพฤติเรี ยบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลั ยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิ พากษาของศาล เว้น แต่ในกรณี ที่โทษนั้น เกิดจากความผิ ดอันได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
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2. คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
2.1 สาหรับนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
2.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน
รวมทุกวิชา ไม่ต่ากว่า 3.00
2.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.25 ทั้งสองกลุ่มสาระ
2.1.4 เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 จากสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีผลการสอบเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
2.2 สาหรับนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (โรงเรียนคู่ศูนย์)
2.2.1 เป็ น นั กเรี ย นทุ น พสวท. ที่ กาลั งศึ กษาระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561
จากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (โรงเรียนคู่ศูนย์)
2.2.2 ผ่ า นการสอบวั ด สมรรถนะทางวิ ช าการและการคิ ด วิ เคราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2561 จากสถาบั นส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
3. สาขาวิชา และจานวนทีร่ ับเข้าศึกษา
กาหนดรับเข้าศึกษาตามโครงการ พสวท. จานวน 15 คน โดยการคัดเลือกตามประกาศนี้ จานวน 9 คน
และรับนักเรียนในโครงการ พสวท. ต่อเนื่องจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จานวน
6 คน เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ เคมี ฟิ สิ กส์ ชีว วิท ยา สั ตววิท ยา พฤกษศาสตร์
และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ โดยผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
4. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
4.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
4.1.1 รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ.2561
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น.
4.1.2 ชาระเงินค่าสมัคร วันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สามารถชาระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
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4.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
5.2 กรอกข้ อ มู ล การสมั ค รผ่ า นระบบรับ สมั ค ร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวัน ที่ ที่
กาหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
5.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่ง พิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร
online และนาไปชาระเงินตามที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนิ นการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า
การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
5.4 เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้
ในการสอบสัมภาษณ์
5.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
5.6 กรณี ผู้ ส มัครต้อ งการยกเลิ ก แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลงคณะ/สาขาวิช าที่ ส มั คร ภายหลั งจากที่ ได้
ชาระเงินค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมั ครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการ
ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูล การสมัคร
ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็น รูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง
200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด
A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน และ
แสดงผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ
ขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณี มี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาด
ภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
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6.4 เอกสารรับ รองผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิช าการและการคิดวิเคราะห์ ท างวิท ยาศาสตร์และ
คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2561 จากสถาบั นส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
6.5 (ถ้ามี) ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ หรือรางวัล ต่าง ๆ หรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ความ
ยาว ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
6.6 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับ สาเนาระเบียนแสดง
ผลการเรี ย น ให้ ถ่ ายเอกสารหลั กฐานการเปลี่ ย นชื่ อหรือ ชื่อ สกุ ล บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็ น ไฟล์
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากองค์ประกอบ ดังนี้
7.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
7.2 ผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
7.3 ประวัติผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4 การสอบสัมภาษณ์และการตอบคาถาม
กรณี เป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ เฉพาะตามข้อ 2.2 จะยกเว้น การใช้ เกณฑ์ การคั ดเลื อกข้างต้น แต่ต้องเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กาหนดไว้
ทั้ งนี้ เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ดเลื อ ก จะถู ก กาหนดโดยคณะกรรมการคั ดเลื อ กฯ โดยผลการพิ จ ารณา
คัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์
http://admission.ku.ac.th
9. การสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ กายภาพ 45 ปี คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยน าบั ต ร
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ประจาตัวประชาชน และเอกสารประกอบการสมัครที่กาหนด มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้
ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
การประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ านการสอบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ เข้ าศึ ก ษาด้ ว ยทุ น พสวท. ในวั น ที่ 28 มกราคม
พ.ศ.2562 ทางเว็บ ไซต์ http://admission.ku.ac.th และทาง http://www.cupt.net ของสมาคมที่ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย
11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ในวันที่ 30-31 มกราคม
พ.ศ. 2562 ทาง http://www.cupt.net ตามขั้น ตอนที่ ทปอ. กาหนด จึงจะได้ รับ การประกาศรายชื่อ เป็ น
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house
12.1 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาให้ ส มาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่ อ ประกาศให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษายื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษาในระบบ Clearing-house
(รอบที่ 1) ในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2562
12.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ตนได้รับ การคัดเลื อกเพีย ง 1 แห่ ง เท่านั้ น ทาง http://www.cupt.net ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่ส มาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่า
ผู้ นั้ น สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ผ่ า นระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
12.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การยืน ยัน สิ ทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูล การยืนยันสิ ทธิ์
ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
12.4 ผู้ ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระบบ Clearing-house แล้ ว สมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดาเนินการนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบั น อุ ดมศึก ษา (TCAS) ปี ก ารศึก ษา 2562 ในรอบต่ อไป มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะ
ไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
12.5 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดาเนินการสละสิทธิ์
(ช่วงที่ 1) ในวัน ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.cupt.net
เท่านั้น
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ที่
1
2
3
4
5
6

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1)
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
สถานที่
1-15 ธ.ค. 2561 รับสมัคร Online และชาระเงินค่าสมัคร www.admission.ku.ac.th
11 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.admission.ku.ac.th
18 ม.ค. 2562 สอบสัมภาษณ์
กาหนดการอื่น ๆ จะแจ้งอีกครั้ง
28 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ www.admission.ku.ac.th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
30-31 ม.ค. 2562
http://www.cupt.net
ในระบบ Clearing-house
2-3 ก.พ. 2562 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1)
http://www.cupt.net
กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร 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 1)
www.admission.ku.ac.th

