การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คณะ/สาขาวิชากาหนดและสนใจหลักสูตร
นานาชาติ สมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลื อกนิสิตที่มีประสิทธิภ าพ และสอดคล้ องกับนโยบายการพั ฒ นา
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จึ งได้ ก าหนดรายละเอีย ดในการรับ สมั ครและการคั ดเลื อกบุ คคลเข้าศึก ษาตาม
โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็น ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลั กสู ต รการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบั ตรอื่น ที่ก ระทรวงศึกษาธิก ารเทียบเท่ า
สาหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ งใจศึ ก ษาเล่ าเรี ย น
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด
ทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิ พากษาของศาล เว้น แต่ในกรณี ที่โทษนั้น เกิดจากความผิ ดอันได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ต้องมีแผนการเรียน และคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่าตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ดังนี้
2.1 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เกรด 12) ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคแรก/ถ้ามี) ณ วันทีร่ ับสมัคร
2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เกรด 12) ให้ใช้คะแนนเฉลี่ย
สะสมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
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2.2 ต้องมีคะแนนสอบที่เป็นมาตรฐานสากลอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
หมายเหตุ รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
3. คณะ และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดรับ 7 คณะ จานวน 318 คน ดังนี้
ลาดับ
คณะ
จานวนรับ (คน)
1
คณะเกษตร
30
2
คณะวิทยาศาสตร์
40
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
60
4
คณะเศรษฐศาสตร์
120
5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8
6
คณะมนุษยศาสตร์
10
7
คณะบริหารธุรกิจ
50
รวมทั้งสิ้น
318
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและชาระเงิน
5.1.1 รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 22 ธันวาคม 256012 มกราคม 2561
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบสมัคร
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 20.00 น.
5.1.2 ช าระเงิน ค่ าสมั ค ร วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2560-13 มกราคม 2561 สามารถช าระได้
2 ช่องทาง ได้แก่ ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และชาระเงิน
ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
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 พร้อมแนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้
6.2.1 รูป ถ่ายดิจิทัล ของผู้ สมัคร เป็น รูป เดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุด
นักเรียนสุภ าพ พื้น หลั งสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล
มีขนาดของใบหน้ าประมาณ 80% ของพื้ น ที่ รูป เป็ นไฟล์ น ามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิ กเซล
และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้า ที่มีรูปของผู้สมัคร บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัคร
ลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 2 MB
6.2.3 ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรีย น (ปพ.1) บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็ น ไฟล์
นามสกุล .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
- ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สาเนาระเบียนแสดง
ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคแรก ถ้ามี ณ วัน
รับสมัคร) รวม 5 ภาคการศึกษา ทีโ่ รงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน
- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้สาเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สถานศึกษาออกให้ พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน
6.2.4 ในกรณี ที่ ชื่ อ หรื อ ชื่ อ สกุ ล ของผู้ ส มั ค ร ตามบั ต รประจ าตั ว ประชาชนไม่ ต รงกั บ ส าเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกน
เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร
online และนาไปชาระเงินตามที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนิ นการชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า
การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
6.4 เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้
ในการสอบสัมภาษณ์
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
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ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูล การสมัคร
ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
7.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กาหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้สมัคร
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์
การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิช า ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ มี
สิทธิ์เข้าสอบสั มภาษณ์ โดยประกาศรายชื่อ ฯ ในวัน ที่ 6 กุมภาพั น ธ์ 2561 ทาง www.admission.ku.ac.th
ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อฯ อีกครั้ง
7.3 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลาและสถานที่จะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้ง) โดยนาบัตรประจาตัวประชาชน เอกสารประกอบการสมัครที่กาหนด รวมถึงประวัติผลงานต่างๆ
ตามที่สาขาวิชาใช้ในการพิจารณามาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย (เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน
หรือตามที่สาขาวิชากาหนด) ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
7.4 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ทาง www.admission.ku.ac.th
7.5 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ ผ่ านการสอบสั มภาษณ์ ต้ องดาเนิ นการยืนยั นสิ ท ธิ์ในระบบ Clearing-house (รอบที่ 1/2) โดยใช้
รหั ส ผ่าน (Password) ที่มหาวิทยาลั ยกาหนดให้ เพื่อยืนยันสิ ทธิ์ ในวัน ที่ 19-22 มีน าคม 2561 ตามขั้นตอน
ที่กาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ ยืนยันสิ ทธิ์ การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house
(รอบที่ 1/2) ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ทาง www.admission.ku.ac.th
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
9. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ไม่ มี ก ารช าระเงิน ค่ าประกั น สิ ท ธิ์ ใดๆ ล่ ว งหน้ า ส าหรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยผู้ มี สิ ท ธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนิน การตามกาหนดการในคู่มื อนิ สิ ต ใหม่ ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house
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
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 1/2) และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 (รอบที่ 1/2) ทาง http://a.cupt.net
ตามขั้ น ตอนที่ ส มาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ ด าเนิ น การใดๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือ ก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1/2)
10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การยืน ยัน สิ ทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูล การยืนยั นสิ ทธิ์
ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
10.4 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 2561 ในรอบต่ อไป มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะ
ไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
10.5 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษา กรณี ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ในระบบ
Clearing-house (รอบที่ 1/2) ภายหลั งจากสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearinghouse และสมาคมที่ ป ระชุ มอธิการบดีแ ห่ งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งรายชื่ อผู้ ยืน ยัน สิ ท ธิ์และไม่ยื น ยัน สิ ท ธิ์
เข้าศึกษาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว
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11. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จ
การศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถื อว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคั ดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้า
ศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
11.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้ วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ยื น ยั น สิ ท ธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิช า จะถูกระงับ สิ ท ธิ์ในการเข้าศึก ษา
ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.4 การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 และโดยความเห็นชอบของ
อธิการบดีเป็นรายกรณี
12. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สานักทะเบียนและประมวลผล
14 กันยายน 2560
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ที่
1
2

วัน เดือน ปี
กาหนดการ
22 ธ.ค. 2560–12 ม.ค. 2561 รับสมัคร Online
22 ธ.ค. 2560–13 ม.ค. 2561 ชาระเงินค่าสมัคร

3
4
5
6

6 ก.พ. 2561
13 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561
19-22 มี.ค. 2561
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28 มี.ค. 2561

สถานที่
www.admission.ku.ac.th
- ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
- Counter Services
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ www.admission.ku.ac.th
สอบสัมภาษณ์
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ www.admission.ku.ac.th
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์
http://a.cupt.net
ในระบบ Clearing-house
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา www.admission.ku.ac.th

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 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

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 1/2)
แผน
คณะ/สาขาวิชา
GPAX
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
การเรียน
คณะเกษตร
เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือ TOEFL 500
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และเทคโนโลยี (นานาชาติ)

วิทย์-คณิต

2.50

มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. TOEFL (PBT/ITP) > 437 CBT > 125 IBT > 43
2. IELTS > 4
3. KU-EPT > 40
4. OOPT > 40

1

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

จานวน
รับ
30

30

คณะ/สาขาวิชา
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

แผน
การเรียน
วิทย์-คณิต

GPAX
2.50

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.00
วิชาเคมี และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ากว่า 2.50
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) score ≥ 61 , CU-TEP score ≥ 6 ,
IELTS score ≥ 5.0
3. SAT I (Math) , SAT II (Math) ≥ 550
4. SAT II (Chemistry) ไม่ก่าหนดคะแนน

2

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

จานวน
รับ
10

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต (นานาชาติ)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
(นานาชาติ)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(โครงการภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมอุตสาหการ
(โครงการภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(โครงการภาษาอังกฤษ)

แผน
การเรียน

GPAX

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

-

2.50
2.50

-

2.50

-

2.50

-

2.50

-

2.50

การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
-Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
-Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
-IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรม
ที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะ
ด้านต่างๆ เป็นต้น
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
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จานวน
รับ
10
10
10
10
5
5

คณะ/สาขาวิชา
วิศวกรรมการบินและอวกาศบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

แผน
การเรียน
-

GPAX
-

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และฟิสิกส์ เพื่อยื่นสมัคร
1. ภาษาอังกฤษ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-TOEFL PBT≥ 547,IBT≥ 78,CBT≥ 210
-IELTS Overall band Score≥ 5.5
-RMIT English Worldwide Test = Intermediate Level
2. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 670
-AP Calculus AB or BC ≥ 3
-A Levels Math or Further Maths ≥ C
-AS Levels Math or Further Maths ≥ B
-GSCE or IGCSE Math ≥ A
-IB Diploma Math HL ≥ 5
3. วิชาฟิสิกส์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-SAT Physics ≥670
-AP Physics I or II B or C Mechanics ≥3
-A Levels Physics ≥C
-AS Levels Physics ≥B
-GSCE or IGCSE Physics ≥A
-IB Diploma Physics HL≥5
หรือ ผลการสอบมาตรฐาน SAT วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทดแทน
ข้อ 2. และ 3. ดังนี้ SAT MATH (I or II) + SAT PHYSICS ≥1300
4

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
ทางวิชาการและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบิน
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

จานวน
รับ
10

คณะ/สาขาวิชา

แผน
การเรียน

คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
(นานาชาติ)

-

GPAX

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

2.00 1. ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
หรือ TOEFL (IBT) ≥ 70, TOEFL (ITP-based)≥ 520, IELTS≥ 5.0,
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
เทียบเท่า CU-TEP≥ 75, KU-EPT≥ 60, OOPT≥ 60, GAT1≥ 75 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
*กรณีทผี่ ู้สมัครส่าเร็จการศึกษาหรือก่าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้น่าจดหมายรับรอง
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัคร
ส่าเร็จการศึกษา (Letter of Recommendation) จ่านวน 2 ฉบับ
มาประกอบร่วมในการสมัครด้วย
2. ผ่านเกณฑ์ความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
- SAT(Math) ≥ 480, EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์, PAT1≥ 60 คะแนน
- มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
3. (Optional) เป็นผู้ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือครอบครัว
มีกิจการเป็นของตนเอง หรือเป็นเจ้าของร่วม จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ (ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นบุตรหลานผู้ประกอบการ)
4. (Optional) ผู้สมัครที่มีแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม
และความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ
ด้านกีฬา ด้านสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งรางวัล ใบประกาศ
เกียรติคุณ ใบรับรอง ฯลฯ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ สามารถยื่น
เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นพิเศษได้
5

จานวน
รับ
75

คณะ/สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
(โครงการภาษาอังกฤษ)

แผน
การเรียน
-

GPAX
2.25

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

ต้องผ่านทัง้ เกณฑ์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
สอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(จัดสอบโดยโครงการ ช่วงเดือนธันวาคม), SAT I (Math)≥ 530
2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (IBT) ≥ 62 (or equivalent), IELTS ≥ 5, SAT I
(Evidence-Based Reading and Writing) ≥ 350, CU-TEP≥ 70,
TU-GET ≥ 500, KU-EPT ≥ 60
*หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL, IELTS,
SAT, CU-TEP, TU-GET, KU-EPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้
ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ
password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
2. คะแนนการทดสอบที่น่ามายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุหรือ
ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนน
ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

6

จานวน
รับ
45

แผน
การเรียน

GPAX

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิทย์-คณิต*
อุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

2.50

- คะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(TOEFL (PBT/ITP >433, CBT >120, iBT >40),
IELTS >3.5, OOPT >20 หรือ KU-EPT >30)
- ผลงานเชิงประจักษ์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

8

คณะ/สาขาวิชา

จานวน
รับ

* กรณีไม่ใช่แผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีเอกสารที่แสดงความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
การจัดการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด (นานาชาติ)

-

3.00

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL ≥ 450
IELTS ≥ 5.00
KU-OOPT ≥ 50
CU-TEP (เทียบเท่า)
TU-GET ≥ 520
O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ) ≥ 50 คะแนน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
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-

2.50

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL≥ 550 IELTS≥ 5.5

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

50
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