ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)
---------------------------------------------------ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ มี ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษาระหว่ า งภาควิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์กับ Yuanze University สาธารณรัฐจีน (ไต้ห วัน) เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ ที่มีความสนใจ
เข้ า ศึ ก ษาในลั ก ษณะนิ สิ ต แลกเปลี่ ย น โดยใช้ ห ลั ก สู ต รภาษาไทย ซึ่ ง จะมี ก ารจั ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนเป็ น
การลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ปี จากนั้นให้นิสิตแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนที่ Yuanze University
1 ภาคการศึกษา และลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทาโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ Yuanze University อีก 1 ภาคการศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับนิสิตที่ต้องการเรียน
ในรูปแบบพิเศษในต่างประเทศ จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ตามโครงการรั บ นิ สิ ต แลกเปลี่ ย นต่างประเทศ สาขาวิช าวิทยาการคอมพิ ว เตอร์ (ภาคพิ เศษ) คณะวิท ยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่ าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
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2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร
2.3 มีผลคะแนนสอบวัดผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.3.1 GAT และ PAT1 (ประจาปีการศึกษา 2565)
2.3.2 SAT หรือ GSAT
2.4 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวม 5 ภาคเรียน โดยมีจานวนหน่วยกิตไม่ต่ากว่า
7.5 หน่วยกิต
2.5 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.25
2.5.2 ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (หากผู้สมัครกาลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมนานาชาติ หรือโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- TOEFL (PBT/ITP) > 437, CBT > 125, IBT > 43 คะแนน
- IELTS > 4.0 คะแนน
- KU-EPT > 40 คะแนน
- OOPT > 40 คะแนน
- CU-TEP ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
- TOEIC > 405 คะแนน
3. จานวนรับเข้าศึกษา

จานวนรับ 15 คน

4. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
4.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
4.1.1 รั บ สมั ค รวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ – 22 มี น าคม พ .ศ. 2565 ผ่ า นระบบ online ทาง
www.admission.ku.ac.th
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา 18.00 น.
4.1.2 ชาระเงินค่าสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยชาระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3) ชาระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร
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4.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
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
โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
5.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนินการ
ชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
5.4 เมื่ อช าระเงิน ค่ าสมั ค รเรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งจะถือ ว่าการสมั ครเสร็จสิ้ น สมบู รณ์ (โปรดตรวจสอบหลั กฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย
5.5 ผู้ ส มั ค รตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร และสถานะการช าระเงิ น ได้ ห ลั งจากช าระเงิ น ค่ า สมั ค รแล้ ว 1 วั น
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการหรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบ
online ที่ www.admission.ku.ac.th
5.6 กรณี ผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่ส มัคร ภายหลั งจากที่ได้ช าระเงิน
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่ าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลัง
สีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล 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 พร้อมมีตราประทับ ของโรงเรีย น บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์ นามสกุล .pdf รวม 1 ไฟล์ (กรณี
มี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
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กรณีผู้สมัครที่ศึกษาที่ต่างประเทศ หรือไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ให้ คานวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ให้ยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศพร้อมหนังสือ
รับรองจากโรงเรียนด้วย
6.4 หนั งสื อรับ รองการเป็ น นั กเรี ย นของโรงเรียนที่ ผู้ ส มัครสั งกั ด ที่ โรงเรียนออกให้ พ ร้อมมีตราประทับ ของ
โรงเรียน แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.5 ใบรายงานผลคะแนนทดสอบมาตรฐานสากล ตามที่สาขาวิชากาหนด แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ
.jpg รวม 1 ไฟล์
6.6 กรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
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 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 2 (2.1 – 2.5)
7.2.2 การสอบสัมภาษณ์
การน าคะแนนทดสอบ GAT/PAT มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบ
กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ที่ ทปอ. กาหนด ดูรายละเอียดการสมัคร
วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ https://www.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชาที่สาขาวิชากาหนดให้
ครบถ้วน สาหรับผู้ที่ทดสอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชา จะไม่ได้รับการพิจารณา
ในสาขาวิชานั้น ๆ
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หมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะประสานงานในการขอรั บ ผลคะแนนทดสอบของผู้ ส มั ค รจาก ทปอ.
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login
เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
7.4 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (วัน เวลา สถานที่และวิธีการ
จะประกาศให้ ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่ าน/ไม่ผ่ าน หรือตามเกณฑ์ที่ส าขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา
สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือก
ในลาดับสารองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวัน ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
7.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดาเนิน การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้น ตอนที่ ทปอ. กาหนด จึงจะได้รับ การประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการรับ นิ สิ ตแลกเปลี่ ย นต่างประเทศ สาขาวิช าวิทยาการคอมพิว เตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิท ยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2565 ไม่มีการชาระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้
พิ จ ารณ าเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ตามความสนใจ ส าหรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการตามกาหนดการในคู่มือ นิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้
ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
9.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ ผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษายืน ยั น สิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวัน ที่ 4 – 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
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9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจาปี
การศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
9.3 ในการยื นยัน สิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
9.4 ผู้ ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ก ารเข้าศึก ษาในระบบ TCAS แล้ ว สมาคมที่ ป ระชุ ม อธิการบดีแ ห่ งประเทศไทย (ทปอ.)
จะด าเนิ น การน ารายชื่ อ ไปตั ด สิ ท ธิ์ ในการสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (TCAS)
ประจาปี การศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิ ก
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
9.5 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดาเนินการสละสิทธิ์ (ช่วงที่ 2)
ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.mytcas.com เท่านั้น ไม่รับแจ้ง
การสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่
กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้ใด
ปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอน
สิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
10.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษ ามากกว่ า 1 สาขาวิ ช า จะถู ก ระงั บ สิ ท ธิ์ ใ น การเข้ า ศึ ก ษ าใน ระบ บ TCAS ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.4 การย้ายคณะของนิสิ ตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พุ ท ธศัก ราช 2559 และโดยความเห็ น ชอบของอธิก ารบดี
เป็นรายกรณี

8

ที่
1
2
3
4
5
6
7

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสานักงานการศึกษาเอกชน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
สถานที่
15 ก.พ. – 22 มี.ค. 2565 รับสมัคร Online และชาระเงินค่าสมัคร
www.admission.ku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
27 เม.ย. 2565
www.admission.ku.ac.th
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล
29 – 30 เม.ย. 2565 สอบสัมภาษณ์
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ภายใน 3 พ.ค. 2565
www.admission.ku.ac.th
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล
4 – 5 พ.ค. 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS http://www.mytcas.com
6 พ.ค. 2565
สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 – 2)
http://www.mytcas.com
8 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2
www.admission.ku.ac.th
กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักบริหารการศึกษา
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 E-mail: admission@ku.ac.th
 โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051 หรือ 8205 – 8206
 เว็บไซต์ www.admission.ku.ac.th
 facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์
www.admission.ku.ac.th

