เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 1 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (รหัส 03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบ GAT PAT 1 และ PAT 3 โดยเงื่อนไขคะแนนรวม 3 วิชา ต้องไม่ต่ากว่า ∑x̅ (ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่ ของผู้เข้าสอบ
ทั้งประเทศแต่ละรายวิชาในการสอบครั้งนั้น)
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
2.2 คะแนนสอบ GAT PAT 1 และ PAT 3 (ตามเงื่อนไข ข้อ 1.4)
2.3 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคารวิศวกรรมเคมี ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 2 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (รหัส 03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบ GAT PAT 1 และ PAT 3 โดยเงื่อนไขคะแนนรวม 3 วิชา ต้องไม่ต่ากว่า ∑x̅ (ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่ ของผู้เข้าสอบ
ทั้งประเทศแต่ละรายวิชาในการสอบครั้งนั้น)
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
2.2 คะแนนสอบ GAT PAT 1 และ PAT 3 (ตามเงื่อนไข ข้อ 1.4)
2.3 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคารวิศวกรรมเคมี ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 3 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (รหัส 03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบ GAT PAT 1 และ PAT 3 โดยเงื่อนไขคะแนนรวม 3 วิชา ต้องไม่ต่ากว่า ∑x̅ (ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่ ของผู้เข้าสอบ
ทั้งประเทศแต่ละรายวิชาในการสอบครั้งนั้น)
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
2.2 คะแนนสอบ GAT PAT 1 และ PAT 3 (ตามเงื่อนไข ข้อ 1.4)
2.3 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคารวิศวกรรมเคมี ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 4 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เป็นผู้ศึกษาในกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าหรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาในต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ต้องผ่านเกณฑ์ 3 รายวิชา ได้แก่ 1. คณิตศาสตร์ 2. ฟิสิกส์ และ 3. ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิชาภาษาอังกฤษ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
O-NET(03) ≥85, TOEFL PBT/ITP≥547, IBT≥78, CBT≥210, IELTS Overall band Score ≥ 5.5,
RMIT English Worldwide (REW) Test ≥ Intermediate Level
วิชาคณิตศาสตร์ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
PAT 1 Standardized Score ≥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
วิชาฟิสิกส์ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
PAT 3 Standardized Score ≥ 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
2.2 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 เอกสารแสดงผลคะแนน ผลการสอบมาตรฐาน หรือประกาศนียบัตรผลงาน (ถ้ามี)
3.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1211 ชั้น 12 อาคารชูชาติกาภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 เอกสารแสดงผลคะแนน ผลการสอบมาตรฐาน หรือประกาศนียบัตรผลงาน (ถ้ามี)
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 5 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.1 การสมัครแบบที่ 1
1.1.1 มีผลสอบ SAT1
Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ Math ต้องไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
1.1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
1.2 การสมัครแบบที่ 2
1.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ตากว่
่ า 2.50
สาหรับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
1.3 การสมัครแบบที่ 3
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGCSE โดยส่งเอกสารสาเร็จการศึกษา และผลการเรียน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามเงื่อนไขรูปแบบการสมัคร)
2.2 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทีม่ ีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 สาเนาใบแสดงผลการเรียน และสาเนาเอกสารสาเร็จการศึกษา
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ (ตามข้อ 2.2)
3.4 เอกสารตามเกณฑ์การสมัครแบบต่าง ๆ ที่ผสู้ มัครเลือก และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น GAT/PAT O-NET TOEFL IELTS
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 6 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.1 การสมัครแบบที่ 1
1.1.1 มีผลสอบ SAT1
Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ Math ต้องไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
1.1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
1.2 การสมัครแบบที่ 2
1.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ตากว่
่ า 2.50
สาหรับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
1.3 การสมัครแบบที่ 3
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGCSE โดยส่งเอกสารสาเร็จการศึกษา และผลการเรียน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามเงื่อนไขรูปแบบการสมัคร)
2.2 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทีม่ ีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 สาเนาใบแสดงผลการเรียน และสาเนาเอกสารสาเร็จการศึกษา
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ (ตามข้อ 2.2)
3.4 เอกสารตามเกณฑ์การสมัครแบบต่าง ๆ ที่ผสู้ มัครเลือก และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น GAT/PAT O-NET TOEFL IELTS
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 7 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (นวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.1 การสมัครแบบที่ 1
1.1.1 มีผลสอบ SAT1
Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ Math ต้องไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
1.1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
1.2 การสมัครแบบที่ 2
1.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ตากว่
่ า 2.50
สาหรับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
1.3 การสมัครแบบที่ 3
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGCSE โดยส่งเอกสารสาเร็จการศึกษา และผลการเรียน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามเงื่อนไขรูปแบบการสมัคร)
2.2 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทีม่ ีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 สาเนาใบแสดงผลการเรียน และสาเนาเอกสารสาเร็จการศึกษา
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ (ตามข้อ 2.2)
3.4 เอกสารตามเกณฑ์การสมัครแบบต่าง ๆ ที่ผสู้ มัครเลือก และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น GAT/PAT O-NET TOEFL IELTS
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงาน (Portfolio) ซึง่ เป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 8 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.1 การสมัครแบบที่ 1
1.1.1 มีผลสอบ SAT1
Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ Math ต้องไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
1.1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
1.2 การสมัครแบบที่ 2
1.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ตากว่
่ า 2.50
สาหรับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
1.3 การสมัครแบบที่ 3
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGCSE โดยส่งเอกสารสาเร็จการศึกษา และผลการเรียน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามเงื่อนไขรูปแบบการสมัคร)
2.2 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทีม่ ีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 สาเนาใบแสดงผลการเรียน และสาเนาเอกสารสาเร็จการศึกษา
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ (ตามข้อ 2.2)
3.4 เอกสารตามเกณฑ์การสมัครแบบต่าง ๆ ที่ผสู้ มัครเลือก และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น GAT/PAT O-NET TOEFL IELTS
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 9 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.1 การสมัครแบบที่ 1
1.1.1 มีผลสอบ SAT1
Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ Math ต้องไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
1.1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
1.2 การสมัครแบบที่ 2
1.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ตากว่
่ า 2.50
สาหรับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
1.3 การสมัครแบบที่ 3
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGCSE โดยส่งเอกสารสาเร็จการศึกษา และผลการเรียน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามเงื่อนไขรูปแบบการสมัคร)
2.2 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทีม่ ีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 สาเนาใบแสดงผลการเรียน และสาเนาเอกสารสาเร็จการศึกษา
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ (ตามข้อ 2.2)
3.4 เอกสารตามเกณฑ์การสมัครแบบต่าง ๆ ที่ผสู้ มัครเลือก และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น GAT/PAT O-NET TOEFL IELTS
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 10 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.1 การสมัครแบบที่ 1
1.1.1 มีผลสอบ SAT1
Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ Math ต้องไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
1.1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
1.2 การสมัครแบบที่ 2
1.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ตากว่
่ า 2.50
สาหรับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
1.3 การสมัครแบบที่ 3
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGCSE โดยส่งเอกสารสาเร็จการศึกษา และผลการเรียน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามเงื่อนไขรูปแบบการสมัคร)
2.2 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมทีม่ ีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 สาเนาใบแสดงผลการเรียน และสาเนาเอกสารสาเร็จการศึกษา
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ (ตามข้อ 2.2)
3.4 เอกสารตามเกณฑ์การสมัครแบบต่าง ๆ ที่ผสู้ มัครเลือก และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น GAT/PAT O-NET TOEFL IELTS
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 11 จาก 11

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.1 การสมัครแบบที่ 1
1.1.1 มีผลสอบ SAT1
Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ Math ต้องไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
1.1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
1.2 การสมัครแบบที่ 2
1.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ตากว่
่ า 2.50
สาหรับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
1.3 การสมัครแบบที่ 3
สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGCSE โดยส่งเอกสารสาเร็จการศึกษา และผลการเรียน
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามเงื่อนไขรูปแบบการสมัคร)
2.2 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 สาเนาใบแสดงผลการเรียน และสาเนาเอกสารสาเร็จการศึกษา
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ (ตามข้อ 2.2)
3.4 เอกสารตามเกณฑ์การสมัครแบบต่าง ๆ ที่ผสู้ มัครเลือก และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น GAT/PAT O-NET TOEFL IELTS
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้อง 17201 ชั้น 2 อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

