จานวนรับเพิ่มเติม โครงการช้างเผือก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2))
คณะ
สาขาวิชา
คณะเกษตร
คหกรรมศาสตร์
คณะประมง
ประมง
คณะวิทยาศาสตร์
สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พนื้ พิภพ
คณะวิทยาศาสตร์
พฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
พันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์
ดนตรีไทย
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาเยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์
วรรณคดี (วรรณคดีอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ)

จานวนรับ
5
9
2
3
7
5
5
5
10
2
3
10
7
2
12
3
5
2
4
1
2
10
5
5
15
16
3
10
15

คณะ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการชลประทาน

สาขาวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (การจัดการโรงแรม)
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (การจัดการการท่องเทีย่ วร่วมสมัย)
ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) (หลักสูตร 5 ปี)
วท.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลักสูตร 4 ปี)
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

จานวนรับ
20
15
15
5
12
1

สานักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จานวนรับเพิ่มเติม โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2))
คณะ
สาขาวิชา
จานวนรับ
เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
30
คณะเกษตร
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
4
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
7
คณะวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวัตกรรมพลังงานและหุน่ ยนต์อัจฉริยะ (หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
ภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
20
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (Double Degree - นานาชาติ)
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
10
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
20
คณะเศรษฐศาสตร์
4
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
การตลาด (นานาชาติ)
136
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
30
คณะบริหารธุรกิจ

สานักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เงื่อนไขการสมัคร ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564
1. การรับสมัคร (ครั้งที่ 2) จะรับสมัครเฉพาะโครงการช้างเผือก และโครงการหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (2 โครงการเท่านั้น)
2. ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องไม่เป็นผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) ซึ่งได้รับการประกาศรายชื่อไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564
3. กาหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครฯ เดิมของโครงการนั้น ๆ
4. กรณีผู้สมัคร ต้องการสมัครในโครงการเดิม คณะเดิม และสาขาวิชาเดิม ไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่
กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ คนละ 200 บาท
5. กาหนดการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

วัน เดือน ปี
2 – 6 ก.พ. 2564
11 ก.พ. 2564
15 ก.พ. 2564
15 ก.พ. 2564
22 – 23 ก.พ. 2564
24 – 25 ก.พ. 2564

กาหนดการ
รับสมัคร Online (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS
สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1)

6. จานวนรับแต่ละสาขาวิชา เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

-----------------------------------------------------

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

