
 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบท่ี 5 (รับตรงอิสระ) 
---------------------------------------------------- 

  

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 5 (รับตรงอิสระ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้  จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน จังหวัด
นนทบุรี โดยผู้ทีผ่่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ณ วิทยาเขตท่ีคัดเลือกได้  
 

2.  คุณสมบัติทั่วไป 
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ

ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ส าหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  สายสามัญศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544   

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคอ่ืนทีส่ังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน           

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด     
ทุกประการ 

2.6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่ โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท า      
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.7  ไม่เป็นคนวิกลจริต  
2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 

 
3.  คุณสมบัติเฉพาะ 
 รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
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4.  คณะที่รับเข้าศึกษา 
 คณะเกษตร  คณะประมง  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   วิทยาลัยการชลประทาน  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) 
 
5.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
5.1 การสมัคร online และการช าระเงินค่าสมัคร 
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และอัปโหลดไฟล์เอกสาร

ประกอบการสมัคร (ถ้ามี) ตามขั้นตอนทาง http://admission.ku.ac.th และช าระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่
ก าหนด มิเช่นนั้น จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่า    
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

   5.2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
5.2.2  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
5.2.3  ผลคะแนนสอบต่าง ๆ ตามเกณฑห์รือสัดส่วนที่สาขาวิชาก าหนด  
5.2.4  การสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชาก าหนด  
 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบ  GAT/PAT วิชาสามัญ    
9 วิชา และคะแนน  O-NET ของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ  (องค์การมหาชน)              
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
6.  รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร 

ก าหนดให้เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา  
 
7.  อัตราค่าสมัคร 

ค่าสมัคร สาขาวิชาละ  200  บาท 
 
8.  ก าหนดการรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 

5.1 การรับสมัครและการช าระเงิน 
5.1.1 รับสมัครผ่านระบบ online ทาง http://admission.ku.ac.th วันที ่5-11 กรกฎาคม 2561 

http://admission.ku.ac.th/
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เปิดระบบรับสมัคร วันที่   5 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. 
  ปิดระบบสมัคร  วันที่  11 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. 

5.1.2 ช าระเงินค่าสมัคร วันที่ 5-12 กรกฎาคม 2561 สามารถช าระได้ 2 ช่องทาง ได้แก่    
ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และช าระเงินผ่านระบบ 
Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)    

 
6.  ขั้นตอนการสมัคร 

6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร) 
6.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง http://admission.ku.ac.th ตามวันที่        

ที่ก าหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์  บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มพร้อมแนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้ 

6.2.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า สวมชุด
นักเรียนสุภาพ พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล        
มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% ของพ้ืนที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และ
ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

6.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัคร        
ลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์     
ไม่เกิน 2 MB  

6.2.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา     
ที่โรงเรียนออกให้ บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้า 
และด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

6.2.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ตรงกับส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

6.2.5 ส าเนาผลคะแนนทดสอบต่าง ๆ หรือประวัติผลงานตามที่สาขาวิชาก าหนด บนกระดาษ
ขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ (Print) ใบช าระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร 
online และน าไปช าระเงินตามที่ก าหนด หากผู้สมัครมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครตามที่ก าหนดจะถือว่า    
การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ 

6.4 เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน      
การช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)  
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online  
และช าระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการช าระเงินได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว  1 วัน   
(ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันหยุดท าการ) ทางระบบ online ที่ http://admission.ku.ac.th 

6.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากท่ีได้ช าระเงิน     
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว      
ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้าย
ของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก  

 

 
 
 
 
7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ทาง http://admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง 

 
8. การสอบสัมภาษณ์   

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยน า
บัตรประจ าตัวประชาชนและหลักฐานการสมัครที่ก าหนด มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย และหาก
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่ก าหนด 
จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์  
 
9.  การตรวจสอบสิทธิ์และการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะด าเนินการตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 
1-4 ของผู้สมัครทุกคน จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 5   
(รับตรงอิสระ) ซึ่งจะประกาศในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทาง http://admission.ku.ac.th 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ในระบบ TCAS (รอบท่ี 1-4) แล้ว ผลการคัดเลือกในรอบท่ี 5 (รับตรงอิสระ) จะถือเป็นโมฆะทันที 

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
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10.  เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
 10.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามที่ก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมี   
สิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี  

10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบนี้ จะต้องมารายงานตัวและมอบตัว เพ่ือแสดงความจ านง   
เข้าศึกษาตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่า 
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในรอบนี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 10.3  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา 
จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และด าเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
 10.4  หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาใน
โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 10.5  การย้ายคณะของนิสิตที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559    
และโดยความเห็นชอบของอธิการบดีเป็นรายกรณี 
  
11.  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
      29 มิถุนายน 2561 
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การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบท่ี 5 (รับตรงอิสระ) 

ที ่ วัน เดือน ปี ก าหนดการ 
1 5 – 11 ก.ค. 2561 รับสมัคร (ผ่านระบบออนไลน์ทาง http://admission.ku.ac.th) 

2 5 – 12 ก.ค. 2561 
ช าระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment)    
หรือผ่านระบบ Counter Service 

3 16 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง http://admission.ku.ac.th 

4 18 ก.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์ 
5 19 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทาง http://admission.ku.ac.th 

6 21 ก.ค. 2561 นิสิตใหม่ (รอบที่ 5) บันทึกประวัตินิสิตใหม่ผ่านระบบ online 

7 24 – 26 ก.ค. 2561 
มอบตัวนิสิตใหม่และท าบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่ 
(ตามที่ก าหนดในคู่มือนิสิตใหม่ KU78) 

8 1 – 2 ส.ค. 2561 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)  
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่http://admission.ku.ac.th 
 

 
 

 
 

 
 

กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
  ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 ส านักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
    วัน เวลาท าการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    โทร. 0 2118 0113 หรือ 0 2118 0100 ต่อ (61) 8046 – 8051 หรือ E-mail: admission@ku.ac.th 
  ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที ่http://admission.ku.ac.th 
  Facebook fan page: www.facebook.com/kuadmission 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
เอกสารหมายเลข 3 

http://admission.ku.ac.th/
http://admission.ku.ac.th/
http://admission.ku.ac.th/
http://admission.ku.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) 

คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน) 

20* 1. มีจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต 
2. มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

1. พิจารณาจาก Statement of Purpose (SoP) ที่แสดงเป้าหมายและความตั้งใจ 
ที่จะเรียนเพื่อสร้างอนาคตให้ตนเองและตอบแทนสังคม โดยเลือกน าเสนอได้ 2 วิธี ได้แก่ 
    1.1 แผนภาพหรือบทความ 1 หน้ากระดาษ A4   หรือ 
    1.2 จัดท า VDO Clip ด้วยตนเอง ความยาว 3 นาที 
2. สอบสัมภาษณ ์

คณะเกษตร    

- การจัดการศตัรูพืชและสตัว์ 
- เคมีการเกษตร 
- คหกรรมศาสตร ์
- อาหารและโภชนาการ 
- วิทยาศาสตรเ์กษตร 
- เกษตรเขตร้อน 
- สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. สอบสัมภาษณ ์

- เกษตรเขตร้อน นานาชาต ิ
 

20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย จากโรงเรียนในประเทศ 
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย หรือโรงเรยีนนานาชาต ิ
หรือโรงเรียนสองภาษา หรือโรงเรยีนในต่างประเทศ หรือ
เทียบเท่า 
 

1. มีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ 
1.1) IELTS ≥ 5.0 

   1.2) TOEFL (PBT/ITP) ≥ 500  CBT ≥ 183  iBT ≥ 65 
   1.3) คะแนน O-NET (03) ≥ 56 คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

คณะประมง    
ประมง 5* 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 

2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
   และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ≥ 2.25 
   ทั้ง 2 กลุ่มสาระ  

1. ก าหนดสัดส่วนการคดัเลือก โดยเรียงล าดับคะแนนค่าน้ าหนัก ดังนี ้
   1.1 GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 40% 
   1.2 ผลการเรียนเฉลีย่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คดิเป็น 40 % 
   1.3 ผลการเรียนเฉลีย่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็น 20 % 
2. สอบสัมภาษณ ์
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะวิทยาศาสตร์    

คณิตศาสตร ์ * 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.75 
 

1. คะแนน GAT ≥ 150 คะแนน 
2. คะแนน PAT1 ≥ 70 คะแนน 
3. คะแนน PAT2 ≥ 50 คะแนน 
4. สอบสัมภาษณ ์

สถิต ิ * 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00 

1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ ์

สถิติ (ภาคพิเศษ) * 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00 

1. สอบสัมภาษณ์   

ฟิสิกส ์ 1 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.75 

1. คะแนน PAT1 ≥ 50 คะแนน 
2. คะแนน PAT2 ≥ 70 คะแนน 
3. คะแนน O-NET (03) ≥16 คะแนน 
4. สอบสัมภาษณ ์

จุลชีววิทยา 10 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.50 

1. คะแนน GAT≥ 150 คะแนน 
2. คะแนน PAT2 ≥ 120 คะแนน 
3. คะแนนวิชาสามัญ (ไม่ก าหนดรายวิชา) เมื่อรวมกันต้อง ≥ 225 คะแนน 
4. สอบสัมภาษณ ์

พันธุศาสตร ์ * 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.50  

1. สอบสัมภาษณ ์
2. แสดงประวัตผิลงานและเอกสารแนวทางโครงงานพันธุศาสตร์ที่สนใจจะท าหากเข้าเรียน
ในสาขานี้ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) 

พฤกษศาสตร ์ * 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 1. สอบสัมภาษณ์   

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
 
 

1. คะแนน GAT คิดเป็น 20% 
2. คะแนน PAT1 คิดเป็น 40% 
3. คะแนน PAT2 คิดเป็น 40% 
4. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 
5. สอบสัมภาษณ ์

หรือ SAT (คะแนนขั้นต่ า) 
 - Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน 
- Reading and Writing 
  ไม่น้อยกว่า 460 คะแนน 
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

ชีวเคมี 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
 

1. คะแนน GAT ≥ 150 คะแนน และ คะแนน PAT2 ≥ 80 คะแนน 
2. คะแนนวิชาสามัญ ดังนี ้
   - (29) ภาษาอังกฤษ ≥ 25 คะแนน 
   - (39) คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน 
   - (49) ฟิสิกส์ ≥ 20 คะแนน 
   - (59) เคมี ≥ 30 คะแนน 
   - (69) ชีววิทยา ≥ 25 คะแนน 
   - (09) ภาษาไทย และ (19) สังคมศึกษา ไม่ก าหนดคะแนนขั้นต่ า 
   * คะแนนรวมทุกวิชาต้อง ≥ 220 คะแนน 
3. คะแนน O-NET (03) ≥ 25 คะแนน 

ก าหนดสดัส่วนคะแนน ดังนี้ 
   1) GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20 % 
   2) คะแนน GAT และคะแนน PAT1 คิดเป็น 30 % 
   3) คะแนนรวมวิชาสามัญ คิดเปน็ 50 % 
4. สอบสัมภาษณ ์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังส ี 1 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.50 

1. สอบสัมภาษณ ์ 

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร ์ 1 1. สอบสัมภาษณ ์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี 
(นานาชาติ) 

50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. สื่อสารภาษาอังกฤษได ้

1. คะแนน O-NET (03) ≥ 31 คะแนน 
2. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   - TOEFL PBT/ITP > 437     - TOEFL CBT > 125 
   - TOEFL IBT > 43             - IELTS > 4 
   - KU-EPT > 40                  
   - OOPT > 40 
3. สอบสัมภาษณ ์

เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 
2. สอบสัมภาษณ ์
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    

วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)  
 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
(นานาชาติ) 
  
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)  
 
วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาองักฤษ) 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(โครงการภาษาอังกฤษ) 
  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(โครงการภาษาอังกฤษ)  

15 
 

13 
 
 

15 
 

15 
 

12 
 
 
5 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 
(หลักสูตรไทยหรือภาษาอังกฤษ) 
 

การสมัครแบบท่ี 1 
1.1 มีผลสอบ SAT1 
     - Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน 
     - Critical Reading รวมกับ Math 
       ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน 
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้
     - TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน 
     - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน 
 

การสมัครแบบท่ี 2 
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับช้ัน ม.4-5 ≥ 2.50 
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส ์
และคณิตศาสตร์ ในระดบัช้ัน ม.4-ม.5 ≥ 2.50 
 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ 
หรือจากต่างประเทศ 
 

การสมัครแบบท่ี 3 
3.1 ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาจากต่างประเทศ 
หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED 
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGSE 
3.2 ส่งเอกสารการส าเร็จการศึกษาและผลการเรยีน 

1. คุณสมบตัิเฉพาะของผูส้มัคร 
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผูส้มัครเคยเขา้ร่วม   
กิจกรรม หรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะศึกษาศาสตร์    

พลศึกษา 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย 
2. มีความศรัทธาในวิชาชีพคร ู
3. มีความรู้และทักษะความสามารถทางการกีฬา 
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ และอารมณ ์
5. มีบุคลิกภาพท่ีดี มุ่งมั่นในการพฒันาตนเอง 

สัดส่วนคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1. ทัศนคติในวิชาชีพครู             20% 
2. ความรู้และทักษะกีฬา           20%  
3. สุขภาพกาย ใจ และอารมณ์    20% 
4. บุคลิกภาพ                        20% 
5. แฟ้มผลงาน                       20%  (น ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 
เกณฑผ์่าน ผู้เขา้รับการคัดเลือกมคีะแนนรวมกันทุกรายการ ไม่น้อยกว่า 80% 

สุขศึกษา 2 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย 
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50 
3. มีความศรัทธาในวิชาชีพคร ู
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ และอารมณ ์
5. มีบุคลิกภาพท่ีดี มุ่งมั่นในการพฒันาตนเอง 

1. สอบสัมภาษณ์  
 

คหกรรมศาสตรศึกษา 3 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
หรือศิลป-์ค านวณ หรือแผนการเรยีนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.75 
3. มีความสามารถพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ อย่างน้อย 1 ด้าน     
   (อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย และศลิปะ   
   ประดิษฐ์) 

1. GPAX 6 ภาคเรยีน  ค่าน้ าหนัก 20%  
2. คะแนน O-NET (ทุกรายวิชา)  ค่าน้ าหนัก 30%   
3. คะแนน GAT  ค่าน้ าหนัก 20% 
4. คะแนน PAT5  ค่าน้ าหนัก 30% 
5. Portfolio แสดงผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร ์
6. เรียงความ “เหตผุลในการอยากเป็นครูคหกรรม”ความยาวไม่เกนิ 1-2 หน้ากระดาษ A4 
7. สอบสัมภาษณ ์

คณะเศรษฐศาสตร์    
เศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร  5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 

   หรือศิลป-์ค านวณ 
 
 

1. คะแนน O-NET 
2. คะแนน GAT และ PAT1 
3. วิชาสามัญ 4 วิชา ได้แก ่(09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา 
   (29) ภาษาอังกฤษ (39)  คณิตศาสตร์ 1 
4. สอบสัมภาษณ ์

เศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร 
(ภาคพิเศษ) 

5 
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

ธุรกิจการเกษตร 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
   หรือศิลป-์ค านวณ 

1. คะแนน O-NET 
2. คะแนน GAT และ PAT1 
3. วิชาสามัญ 4 วิชา: (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา 
    (29) ภาษาอังกฤษ (39)  คณิตศาสตร์ 1 
4. สอบสัมภาษณ ์

ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 5 

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.00 หรือเทียบเท่า 

1. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผา่นเกณฑ์ อย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี ้
   - TOEFL (IBT) ≥ 70        - TOEFL (ITP-based) ≥ 520      
   - IELTS ≥ 5.0                - CU-TEP ≥ 75               
   - KU-EPT ≥ 60              - OOPT ≥ 60            
   - GAT (ตอนที่ 2) ≥ 75 คะแนน 
2. คะแนนทดสอบทางคณติศาสตร์ผ่านเกณฑ์ อย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี้ 
   - SAT (Math) ≥ 480      - EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์     - PAT1 ≥ 60 
   - ผลการเรยีนเฉลีย่วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ≥ 2.50 
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

คณะสังคมศาสตร์    
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  

 
1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 30% 
4. คะแนน PAT1 คิดเป็น 20% 
5. สอบสัมภาษณ ์

จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพเิศษ) 20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.50 
  

1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 10% 
4. คะแนน PAT1 คิดเป็น 10% 
5. คะแนน PAT2 คิดเป็น 30% 
6. สอบสัมภาษณ ์
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

รัฐศาสตร ์ * 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 30% 
4. คะแนน PAT (เลือก PAT1 หรือ PAT77-81) คิดเป็น 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ และแสดงประวตัิผลงาน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับ ม.ปลาย 

รัฐศาสตร์ (ภาคพเิศษ) * 

รัฐประศาสนศาสตร ์ * 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 30% 
4. คะแนน PAT (เลือก PAT1 หรือ PAT77-81) คิดเป็น 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ และแสดงประวตัิผลงาน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับ ม.ปลาย 

รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) * 

ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 100* 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.25 
3. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและตาบอดส ี
(โดยมีใบรับรองจากจักษุแพทย์ น ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 10% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 20% 
4. คะแนน PAT1 คิดเป็น 20% 
5. คะแนน PAT2 คิดเป็น 20% 
6. สอบสัมภาษณ์  

เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50  

1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3 คะแนน GAT คิดเป็น 30% 
4. คะแนน PAT (เลือก PAT1 หรือ PAT7) คิดเป็น 20% 
5. สอบสัมภาษณ์ และแสดงประวตัิผลงาน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับ ม.ปลาย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร    

เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) 
 
 
 

10* 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.00 
 

1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 
2. ใช้ผลรวมค่าน้ าหนักผลสอบ GAT/PAT ดังนี ้
   GAT (20%) น าคะแนนดิบ x 0.2 
   PAT1 (30%) น าคะแนนดิบ x 0.3  และ PAT2 (50%) น าคะแนนดิบ x 0.5 
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ)  (ต่อ) เงื่อนไขการรับเข้า (กรณีข้อ 2. ต้องอัปโหลดส าเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร) 
1. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ า 
2. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2557 และ ปี 2558 คะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา 
หลังจากคูณค่าน้ าหนักแล้วต้องไมน่้อยกว่า 80 คะแนน 

เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) 5* 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.00 
 
 
 
 
 
 
 

1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 
2. ใช้ผลรวมค่าน้ าหนักผลสอบ GAT/PAT  ดังนี ้
   GAT (20%)  น าคะแนนดิบ x 0.2 
   PAT1 (30%) น าคะแนนดิบ x 0.3 
   PAT2 (50%) น าคะแนนดิบ x 0.5 
เงื่อนไขการรับเข้า (กรณีข้อ 2. ต้องอัปโหลดส าเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร) 
1. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ า 
2. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2557 และ ปี 2558 คะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา 
หลังจากคูณค่าน้ าหนักแล้วต้องไมน่้อยกว่า 80 คะแนน 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
(ภาคพิเศษ) 
 

10* 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.00 
 

1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 
2. ใช้ผลรวมค่าน้ าหนักผลสอบ GAT/PAT ดังนี ้
    GAT (20%) น าคะแนนดิบ x 0.2 
    PAT1 (30%) น าคะแนนดิบ x 0.3 
    PAT2 (50%) น าคะแนนดิบ x 0.5 
เงื่อนไขการรับเข้า (กรณีข้อ 2. ต้องอัปโหลดส าเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร) 
1. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ า 
2. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2557 และ ปี 2558 คะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา 
หลังจากคูณค่าน้ าหนักแล้วต้องไมน่้อยกว่า 80 คะแนน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ 
(ภาคพิเศษ) 
 
 

10* 1. ส าเร็จการศึกษาช้ันระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.00 
 

1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 
2. ใช้ผลรวมค่าน้ าหนักผลสอบ GAT/PAT ดังนี ้
   GAT (20%) น าคะแนนดิบ x 0.2 
   PAT1 (30%) น าคะแนนดิบ x 0.3   และ PAT2 (50%) น าคะแนนดิบ x 0.5 
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งทอ 
(ภาคพิเศษ) (ต่อ) 

เงื่อนไขการรับเข้า (กรณีข้อ 2. ต้องอัปโหลดส าเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร) 
1. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ า 
2. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2557 และ ปี 2558 คะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา 
หลังจากคูณค่าน้ าหนักแล้วต้องไมน่้อยกว่า 70 คะแนน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
(นานาชาติ)  
 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
 

1. คะแนน O-NET (03) ≥ 31 คะแนน หรือ คะแนนทดสอบภาษาองักฤษ  
   TOEFL (PBT/ITP >433, CBT >120, iBT >40)  หรือ  IELTS >4.5 
   หรือ OOPT >20  หรือ  KU-EPT >30)     
2. พิจารณาจากผลการสอบ/ประวัติผลงาน ดังนี ้
   2.1 คะแนน GAT/PAT ประกอบด้วย 
        GAT (คิดน้ าหนัก 20%)  
        PAT1 (คิดน้ าหนัก 30%)  
        PAT2 (คิดน้ าหนัก 50%)             หรือ 
    2.2 คะแนน SAT ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน   หรือ   
    2.3 พิจารณาคณุภาพผลงานเชิงประจักษ์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ 
         โครงงานนวัตกรรมดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สัมภาษณเ์ป็นภาษาอังกฤษ) 

คณะมนุษยศาสตร์    
ภาษาอังกฤษ 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  

2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 3.00  
1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 50 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 50%   
4. สอบสัมภาษณ ์

ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 10 

ภาษาฝรั่งเศส 2 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  1. คะแนน PAT77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 150 คะแนนขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ ์

ภาษาเยอรมัน 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 3.00 
 

1. คะแนน PAT78 (ความถนัดทางภาษาเยอรมัน) 135 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลคะแนน 
Goethe-Zertifikat ระดับ A2 “gut” ขึ้นไป 
2. สอบสัมภาษณ ์
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

ภาษาญี่ปุ่น 10 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย   1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 30% 
4. คะแนนสอบ PAT79 (ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น) คิดเป็น 20% 
(โดยคะแนน PAT79 ≥ 180 คะแนน (เป็นเกณฑ์ขั้นต่ า)) 
5. ประวัติผลงานหรือผลสอบอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 
6. สอบสัมภาษณ ์

ภาษาจีน 5* 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนนสอบ PAT80 (ความถนัดทางภาษาจีน) คิดเป็น 50% 
(โดยคะแนน PAT80 ≥ 150 คะแนน (เป็นเกณฑ์ขั้นต่ า)) 
4. ประวัติผลงานหรือผลสอบอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 
5. สอบสัมภาษณ์  

ภาษาตะวันออก (ภาษาจีนธรุกิจ) 
(ภาคพิเศษ) 

10* 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 40% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนนสอบ GAT คิดเป็น 40% 
4. ประวัติผลงานหรือผลสอบอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา 
5. สอบสัมภาษณ ์

ภาษาไทย 10 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  
 

1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 50%  
4. สอบสัมภาษณ ์

สื่อสารมวลชน 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.75 
 
 

1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 50% หรอื GAT คิดเป็น 30% และ PAT77-82 คิดเป็น 20%  
4. สอบสัมภาษณ์ และมีแฟ้มผลงานท่ีเกี่ยวข้องกบังานในสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

วรรณคดีไทย 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย  
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 3.00 

1. GPAX 6 ภาคเรยีน คิดเป็น 20% 
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน) 
3. คะแนน GAT คิดเป็น 50% 
4. สอบสัมภาษณ ์

วรรณคดีอังกฤษ 2 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
(นานาชาติ) 

5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
 

1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   - O-NET (03) ≥ 75 คะแนน            - TOEFL (PBT/ITP) ≥ 510 
   - TOEFL (CBT) > 180                  - TOEFL (iBT) > 64 
   - IELTS > 5.00                           - OOPT > 60                 
   - KU-EPT > 60 
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

ดนตรไีทย 17 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย 
2. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องด าเนินท านอง 
อย่างน้อย 1 ช้ิน 

1. สอบสัมภาษณ์ พร้อมกับทดสอบความสามารถทางดนตรีไทย คือ สามารถบรรเลง 
เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องด าเนินท านอง 1 ช้ิน (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ 
ฆ้องวงเล็ก ปี่ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม และขับร้อง) ได้เป็นอยา่งดี 

ดนตรตีะวันตก 4 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย 
2. ความสามารถในการปฏิบตัิเครือ่งดนตรีสากลทุกชนิด 
ที่อยู่ในวงออเคสตรา และรวมไปถงึขับร้อง เปียโน และกีตา้ร ์ 
(ไม่รับเครื่องดนตรีไฟฟ้าอื่นๆ เช่น คีย์บอร์ด อีเล็กโทน กีตาร์
ไฟฟ้า) โดยผู้สมคัรต้องสามารถบรรเลงบทเพลงคลาสสิก
มาตรฐานได้ ในระดับอย่างน้อยเทยีบเท่า หรือมากกว่า 
ระดับเกรด 5 อ้างอิงจากการสอบวัดระดบัของ 
Trinity College London Examination Board  

1. สอบสัมภาษณ์ พร้อมกับทดสอบความสามารถทางดนตรีตะวันตก โดยสอบปฏิบัติ 
บันไดเสียง และอาเพจโจ (scale and arpeggio) บรรเลงบทเพลง จ านวน 2 บทเพลง 
และการทดสอบการอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight-Reading) 

คณะบริหารธุรกิจ    
การตลาด (นานาชาติ) 
 
 
 

35 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.50 หรือเทียบเท่า 
 

1. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   - O-NET (03) ≥ 85 คะแนน             - TOEFL PBT/ITP ≥ 550 
   - TOEFL CBT  > 210                    - TOEFL IBT > 78 
   - IELTS ≥ 5.5                              - OOPT > 80             - KU-EPT > 70 
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คณะ / สาขา / หลักสูตร รับ คุณสมบัติเฉพาะ  เกณฑ์การคัดเลือก 

การตลาด (นานาชาติ)  (ต่อ) 2. ก าหนดสัดส่วนการคดัเลือก ดังนี้ 
   2.1 GPAX 6 ภาคเรียน 40% 
   2.2 คะแนนสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 40% 
   2.3 สอบสัมภาษณ์ 20% (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ) 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์    
การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) * 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 

2. GPAX 6 ภาคเรยีน ≥ 2.50 
1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 
2. คะแนน GAT (ตอนที่ 2) ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก 30% 
3. คะแนน PAT2 ค่าน้ าหนัก 70% 
4. สอบสัมภาษณ ์

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี    
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ม.ปลาย 1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ ์
วิทยาลัยการชลประทาน     
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 10 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-์คณิต 

2.  GPAX 6 ภาคเรียน 
3. มีผลคะแนนทดสอบ GAT และ PAT 

1. GPAX คิดเป็น 20% 
2. คะแนน GAT  PAT1  และ PAT3 รวมกัน คิดเป็น 50% 
3. คะแนนสอบสมัภาษณ์ คิดเป็น 30% 

จ านวนรับ * อาจมีการเปลีย่นแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561  โปรดติดตามทาง http://admission.ku.ac.th 


