ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
---------------------------------------------------ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒ นามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้ า พี่ น างเธอเจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ (สอวน.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ได้มีมติร่ว มกัน ในการดาเนิ น งานเพื่ อพัฒ นาการศึกษาวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิว เตอร์ ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายให้ใกล้มาตรฐานสากล และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิ ก
ระหว่างประเทศ นั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์
จะรับ สมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิ ม ปิกวิชาการและพั ฒ นามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และ
โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญ ญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio) โดยกาหนด
หลักเกณฑ์และรายละเอียด 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. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
2.1 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร ตามเกณฑ์ที่คณะกาหนด
2.2 ผู้ ส มั ครในโครงการส่ งเสริ ม โอลิ ม ปิ ก วิช าการและพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์ศึ กษา (สอวน.)
ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ากว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
2.3 ผู้สมัครโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.)
ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ากว่าค่าย 3
2.4 มีประวัติผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
2.5 การสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
3. คณะ และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดจานวนรับเข้าศึกษา รวมจานวน 98 คน ดังนี้
ลาดับ
วิทยาเขต / คณะ
จานวนรับ (คน)
1
คณะวิทยาศาสตร์ (รวมทุกสาขาวิชา)
30
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สอวน. 38 คน และ สสวท. 30 คน)
68
รวม
98
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
5.1.1 รับสมัครออนไลน์ ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 2-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.
5.1.2 ชาระเงินค่าสมัคร วันที่ 2-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สามารถชาระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3) ชาระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
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6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
6.2 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
6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้
ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
6.4 เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย
6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.6 กรณี ผู้ ส มัครต้อ งการยกเลิ ก แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลงคณะ/สาขาวิช าที่ ส มั คร ภายหลั งจากที่ ได้
ชาระเงินค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการ
ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูล การสมัคร
ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
7. เอกสารประกอบการสมัคร
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว 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
7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด
A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.3 ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 (ภาคต้ น ) รวม 5 ภาคเรีย น
ที่โรงเรี ย นออกให้ พร้ อมมีต ราประทั บ ของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็น ไฟล์ น ามสกุล .pdf
รวม 1 ไฟล์ (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.4 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
7.5 ประวัติผลงาน หรือเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ หรือเอกสารการสมัคร ตามที่สาขาวิชากาหนด
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf รวม 1 ไฟล์
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
8.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กาหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์
การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ โดยประกาศในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อฯ อีกครั้ง
8.3 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กต้ องเข้าสอบสั มภาษณ์ ในวั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 (เวลาและสถานที่ จ ะ
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่ าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา
สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
8.4 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ทาง www.admission.ku.ac.th
และทาง http://www.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
8.5 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในวันที่ 30-31 มกราคม
พ.ศ. 2563 ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็น
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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9. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โควตาโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 ไม่ มี การช าระเงิ น
ค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า สาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งด าเนิ น การตามก าหนดการ ของนิ สิ ต ใหม่ ซึ่ ง จะประกาศให้ ท ราบทาง
www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
10.1 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
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 1) ในวันที่
30-31 มกราคม พ.ศ. 2563
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคม
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 คคลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ ครั้งสุดท้ายที่ได้ รับ
การเลือก
10.4 ผู้ ที่ยื น ยั น สิ ทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ ว สมาคมที่ ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดาเนินการนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(TCAS) ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการ
ยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
10.5 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดาเนินการสละสิทธิ์
(ช่วงที่ 1) ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.mytcas.com
เท่านั้น ไม่รับแจ้งการสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จ
การศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้า
ศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7

วัน เดือน ปี
2-16 ธ.ค. 2562
2-16 ธ.ค. 2562
13 ม.ค. 2563
18 ม.ค. 2563
30 ม.ค. 2563
30-31 ม.ค. 2563
1-2 ก.พ. 2563

กาหนดการ
รับสมัคร Online
ชาระเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1)

สถานที่
www.admission.ku.ac.th
ตามช่องทางที่กาหนด
www.admission.ku.ac.th
กาหนดการอื่น ๆ จะแจ้งอีกครั้ง
www.admission.ku.ac.th
http://www.mytcas.com
http://www.mytcas.com

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักบริหารการศึกษา
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 E-mail: admission@ku.ac.th
 โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051
 เว็บไซต์ www.admission.ku.ac.th
 facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์
www.admission.ku.ac.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
คณะ และสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
พฤกษศาสตร์
พันธุศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เคมีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
สถิติ
สัตววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ)
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

จานวนรับ (คน)
สอวน.
สสวท.

30

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผูผ้ ่านการอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ากว่าค่าย 2 จากศูนย์สอวน. ทั่วประเทศ
4. ผู้สมัครโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ผ่านการอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ากว่าค่าย 3
5. มีประวัติผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. เอกสารการผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. ประวัติผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ
4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
4.1 คาถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
4.2 ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
4.3 ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1) หน้า 1 จาก 2

คณะ และสาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า
วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

จานวนรับ (คน)
สอวน.
สสวท.
38
30
2
2
1
2
2
5
5
2
2
3
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

5

5

1

1

2

-

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผูผ้ ่านการอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ากว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
4. ผู้สมัครโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ผ่านการอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ากว่าค่าย 3
5. มีประวัติผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2. เอกสารการผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
3. การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
3.1 เกณฑ์คะแนนการสอบสัมภาษณ์ (70 คะแนน) พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพ และเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาที่สมัครเรียน
20 คะแนน
- เชาว์ปัญญา และปฏิภาณไหวพริบ (ถาม-ตอบ แก้ปัญหา)
20 คะแนน
- ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่สมัคร
30 คะแนน
3.2 ประวัติผลงาน (Portfolio) (30 คะแนน) พิจารณาจาก
- ผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
20 คะแนน
- ความสามารถพิเศษ
10 คะแนน

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1) หน้า 2 จาก 2

