การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
---------------------------------------------------เพื่อให้สอดคล้ องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือ กบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บางเขน จึงมี น โยบายที่ จะคั ดเลื อ กบุ ค คลเข้าศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิ ช าที่ รั บ สมั ค รผ่ า นโครงการนี้ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพมหานคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน จัง หวัด
นนทบุรี โดยผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ณ วิทยาเขตที่คัดเลือกได้
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สาหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคอื่นทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย น
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ
2.6 ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาล เว้ น แต่ ในกรณี ที่ โทษนั้ น เกิด จากความผิ ด อั น ได้ก ระท 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 (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
5. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
5.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมั ครจะเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ส มั ค รผ่ านระบบ online และอั ป โหลดไฟล์ เอกสาร
ประกอบการสมัคร (ถ้ามี) ตามขั้น ตอนทาง http://admission.ku.ac.th และชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่
กาหนด มิเช่น นั้ น จะถือว่าการสมัครนั้ น เป็ น โมฆะ และมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
5.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
5.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
5.2.3 ผลคะแนนสอบต่าง ๆ ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากาหนด
5.2.4 การสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากาหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ
9 วิ ช า และคะแนน O-NET ของผู้ ส มั ค ร จากสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร
กาหนดให้เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
7. อัตราค่าสมัคร
ค่าสมัคร สาขาวิชาละ 200 บาท
8. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
5.1.1 รับสมัครผ่านระบบ online ทาง http://admission.ku.ac.th วันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561
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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 าระเงิน ค่ าสมั ค ร วั น ที่ 5-12 กรกฎาคม 2561 สามารถช าระได้ 2 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่
ช าระเงิน ผ่ า นเคาน์ เตอร์ ธ นาคารกรุ งเทพ (Bill Payment) ได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ และช าระเงิ น ผ่ า นระบบ
Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
6.2 กรอกข้ อ มู ล การสมั ค รผ่ า นระบบรั บ สมั ค ร online ทาง http://admission.ku.ac.th ตามวั น ที่
ที่กาหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มพร้อมแนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้
6.2.1 รู ป ถ่ ายดิ จิ ทั ล ของผู้ ส มัค ร เป็ น รูป เดี่ ยว หน้ าตรง ไม่ ส วมหมวกและแว่น ตาดา สวมชุ ด
นั กเรีย นสุ ภ าพ พื้ น หลั งสี ขาวหรือสี ฟ้ า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทั ล
มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และ
ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
6.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัคร
ลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับ รองสาเนาถูกต้อง แล้ วสแกนเป็นไฟล์ นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 2 MB
6.2.3 สาเนาระเบี ยนแสดงผลการเรียน (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 ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับสาเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.2.5 สาเนาผลคะแนนทดสอบต่าง ๆ หรือประวัติผลงานตามที่สาขาวิชากาหนด บนกระดาษ
ขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.3 เมื่อบั นทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่ง พิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร
online และน าไปช าระเงิน ตามที่กาหนด หากผู้ สมัครมิได้ดาเนิ น การชาระเงินค่าสมัครตามที่ กาหนดจะถือว่า
การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
6.4 เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)
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6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้ห ลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ http://admission.ku.ac.th
6.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชาระเงิน
ค่าสมัครแล้ วนั้ น ผู้ส มัครสามารถดาเนิ น การได้โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่ าว
ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูล การสมัครครั้งสุดท้าย
ของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติของผู้ ส มัค รตามเกณฑ์ จ ะได้ รับการประกาศรายชื่อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ทาง http://admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
8. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยนา
บั ตรประจาตัวประชาชนและหลั กฐานการสมัครที่กาหนด มาแสดงต่อกรรมการสอบสั มภาษณ์ ด้วย และหาก
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่กาหนด
จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์
9. การตรวจสอบสิทธิ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดาเนินการตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ในรอบที่
1-4 ของผู้สมัครทุกคน จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 5
(รับตรงอิสระ) ซึ่งจะประกาศในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทาง http://admission.ku.ac.th
หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในระบบ TCAS (รอบที่ 1-4) แล้ว ผลการคัดเลือกในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) จะถือเป็นโมฆะทันที
ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

5
10. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จ
การศึกษาตามที่ กาหนด หรือ มีคุณ สมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมี
สิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
10.2 ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบนี้ จะต้องมารายงานตัวและมอบตัว เพื่อแสดงความจานง
เข้าศึกษาตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในรอบนี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
10.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา
จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
10.4 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาใน
โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.5 การย้ า ยคณะของนิ สิ ต ที่ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
และโดยความเห็นชอบของอธิการบดีเป็นรายกรณี
11. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สานักทะเบียนและประมวลผล
29 มิถุนายน 2561
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
5 – 11 ก.ค. 2561 รับสมัคร (ผ่านระบบออนไลน์ทาง http://admission.ku.ac.th)
ชาระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment)
5 – 12 ก.ค. 2561
หรือผ่านระบบ Counter Service
16 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง http://admission.ku.ac.th
18 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์
19 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทาง http://admission.ku.ac.th
21 ก.ค. 2561
นิสิตใหม่ (รอบที่ 5) บันทึกประวัตินิสิตใหม่ผ่านระบบ online
มอบตัวนิสิตใหม่และทาบัตรประจาตัวนิสิตใหม่
24 – 26 ก.ค. 2561
(ตามที่กาหนดในคู่มือนิสิตใหม่ KU78)
1 – 2 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.ku.ac.th

กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วัน เวลาทาการ : 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
 ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://admission.ku.ac.th
 Facebook fan page: www.facebook.com/kuadmission

1

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
รับ
20*

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวิต
2. มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจาก Statement of Purpose (SoP) ที่แสดงเป้าหมายและความตั้งใจ
ที่จะเรียนเพื่อสร้างอนาคตให้ตนเองและตอบแทนสังคม โดยเลือกนาเสนอได้ 2 วิธี ได้แก่
1.1 แผนภาพหรือบทความ 1 หน้ากระดาษ A4 หรือ
1.2 จัดทา VDO Clip ด้วยตนเอง ความยาว 3 นาที
2. สอบสัมภาษณ์

คณะเกษตร
- การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
- เคมีการเกษตร
- คหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- วิทยาศาสตร์เกษตร
- เกษตรเขตร้อน
- สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
- เกษตรเขตร้อน นานาชาติ

5
5
5
5
5
5
5
20

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. สอบสัมภาษณ์

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย จากโรงเรียนในประเทศ
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.ปลาย หรือโรงเรียนนานาชาติ
หรือโรงเรียนสองภาษา หรือโรงเรียนในต่างประเทศ 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. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50
3. ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ≥ 2.25
ทั้ง 2 กลุ่มสาระ

1. กาหนดสัดส่วนการคัดเลือก โดยเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
1.1 GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 40%
1.2 ผลการเรียนเฉลีย่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็น 40 %
1.3 ผลการเรียนเฉลีย่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็น 20 %
2. สอบสัมภาษณ์

คณะ / สาขา / หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

2

คณะ / สาขา / หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

รับ

คุณสมบัติเฉพาะ

*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.75

สถิติ

*

สถิติ (ภาคพิเศษ)

*

ฟิสิกส์

1

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.75

จุลชีววิทยา

10

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50

พันธุศาสตร์

*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50

พฤกษศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

*
20

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน GAT ≥ 150 คะแนน
2. คะแนน PAT1 ≥ 70 คะแนน
3. คะแนน PAT2 ≥ 50 คะแนน
4. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์
1. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน PAT1 ≥ 50 คะแนน
2. คะแนน PAT2 ≥ 70 คะแนน
3. คะแนน O-NET (03) ≥16 คะแนน
4. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน GAT≥ 150 คะแนน
2. คะแนน PAT2 ≥ 120 คะแนน
3. คะแนนวิชาสามัญ (ไม่กาหนดรายวิชา) เมื่อรวมกันต้อง ≥ 225 คะแนน
4. สอบสัมภาษณ์
1. สอบสัมภาษณ์
2. แสดงประวัตผิ ลงานและเอกสารแนวทางโครงงานพันธุศาสตร์ที่สนใจจะทาหากเข้าเรียน
ในสาขานี้ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)
1. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน GAT คิดเป็น 20%
หรือ SAT (คะแนนขั้นต่า)
2. คะแนน PAT1 คิดเป็น 40%
- Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
3. คะแนน PAT2 คิดเป็น 40%
- Reading and Writing
4. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน
ไม่น้อยกว่า 460 คะแนน
5. สอบสัมภาษณ์

3

คณะ / สาขา / หลักสูตร

รับ
5

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ)

1
1
50

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้

เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

30

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ชีวเคมี

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน GAT ≥ 150 คะแนน และ คะแนน PAT2 ≥ 80 คะแนน
2. คะแนนวิชาสามัญ ดังนี้
- (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 ไม่กาหนดคะแนนขั้นต่า
* คะแนนรวมทุกวิชาต้อง ≥ 220 คะแนน
3. คะแนน O-NET (03) ≥ 25 คะแนน
กาหนดสัดส่วนคะแนน ดังนี้
1) GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 20 %
2) คะแนน GAT และคะแนน PAT1 คิดเป็น 30 %
3) คะแนนรวมวิชาสามัญ คิดเป็น 50 %
4. สอบสัมภาษณ์
1. สอบสัมภาษณ์
1. สอบสัมภาษณ์
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. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์

4

คณะ / สาขา / หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

รับ

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
(นานาชาติ)

13

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

15

วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ)

15

วิศวกรรมอุตสาหการ
(โครงการภาษาอังกฤษ)

12

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(โครงการภาษาอังกฤษ)

5

15

คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
(หลักสูตรไทยหรือภาษาอังกฤษ)
การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
- Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
- Critical Reading รวมกับ Math
ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้น ม.4-5 ≥ 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4-ม.5 ≥ 2.50
 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
หรือจากต่างประเทศ
การสมัครแบบที่ 3
3.1 สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ
หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
ยกเว้น O Level, GCSE และ IGSE
3.2 ส่งเอกสารการสาเร็จการศึกษาและผลการเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผสู้ มัครเคยเข้าร่วม
กิจกรรม หรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ เป็นต้น
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5

คณะ / สาขา / หลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์
พลศึกษา

รับ
5

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. มีความศรัทธาในวิชาชีพครู
3. มีความรู้และทักษะความสามารถทางการกีฬา
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
5. มีบุคลิกภาพที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

สุขศึกษา

2

คหกรรมศาสตรศึกษา

3

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50
3. มีความศรัทธาในวิชาชีพครู
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
5. มีบุคลิกภาพที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
หรือศิลป์-คานวณ หรือแผนการเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.75
3. มีความสามารถพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ อย่างน้อย 1 ด้าน
(อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย และศิลปะ
ประดิษฐ์)

คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
(ภาคพิเศษ)

5
5

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
หรือศิลป์-คานวณ

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์การคัดเลือก
สัดส่วนคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ทัศนคติในวิชาชีพครู
20%
2. ความรู้และทักษะกีฬา
20%
3. สุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ 20%
4. บุคลิกภาพ
20%
5. แฟ้มผลงาน
20% (นามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
เกณฑ์ผ่าน ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีคะแนนรวมกันทุกรายการ ไม่น้อยกว่า 80%
1. สอบสัมภาษณ์

1. GPAX 6 ภาคเรียน ค่าน้าหนัก 20%
2. คะแนน O-NET (ทุกรายวิชา) ค่าน้าหนัก 30%
3. คะแนน GAT ค่าน้าหนัก 20%
4. คะแนน PAT5 ค่าน้าหนัก 30%
5. Portfolio แสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์
6. เรียงความ “เหตุผลในการอยากเป็นครูคหกรรม”ความยาวไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษ A4
7. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน O-NET
2. คะแนน GAT และ PAT1
3. วิชาสามัญ 4 วิชา ได้แก่ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา
(29) ภาษาอังกฤษ (39) คณิตศาสตร์ 1
4. สอบสัมภาษณ์

6

คณะ / สาขา / หลักสูตร
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

รับ
5
5

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
หรือศิลป์-คานวณ

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)

50

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00 หรือเทียบเท่า

คณะสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

15

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ)

20

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน O-NET
2. คะแนน GAT และ PAT1
3. วิชาสามัญ 4 วิชา: (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา
(29) ภาษาอังกฤษ (39) คณิตศาสตร์ 1
4. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- TOEFL (IBT) ≥ 70
- TOEFL (ITP-based) ≥ 520
- IELTS ≥ 5.0
- CU-TEP ≥ 75
- KU-EPT ≥ 60
- OOPT ≥ 60
- GAT (ตอนที่ 2) ≥ 75 คะแนน
2. คะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- SAT (Math) ≥ 480 - EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์ - PAT1 ≥ 60
- ผลการเรียนเฉลีย่ วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ≥ 2.50
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
1. GPAX 6 ภาคเรียน 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. สอบสัมภาษณ์
1. GPAX 6 ภาคเรียน 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. สอบสัมภาษณ์

7

คณะ / สาขา / หลักสูตร
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

รับ
*
*

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

*
*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

100* 1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.25
3. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและตาบอดสี
(โดยมีใบรับรองจากจักษุแพทย์ นามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)

50

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ)

10*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00

เกณฑ์การคัดเลือก
1. GPAX 6 ภาคเรียน 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 และแสดงประวัติผลงาน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับ ม.ปลาย
1. GPAX 6 ภาคเรียน 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 และแสดงประวัติผลงาน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับ ม.ปลาย
1. GPAX 6 ภาคเรียน 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
1. GPAX 6 ภาคเรียน 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 และแสดงประวัติผลงาน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับ ม.ปลาย
1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน
2. ใช้ผลรวมค่าน้าหนักผลสอบ GAT/PAT ดังนี้
GAT (20%) นาคะแนนดิบ x 0.2
PAT1 (30%) นาคะแนนดิบ x 0.3 และ PAT2 (50%) นาคะแนนดิบ x 0.5

8

คณะ / สาขา / หลักสูตร
เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) (ต่อ)

รับ

เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)

5*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)

10*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
(ภาคพิเศษ)

10*

1. สาเร็จการศึกษาชั้นระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.00

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์การคัดเลือก
เงื่อนไขการรับเข้า (กรณีข้อ 2. ต้องอัปโหลดสาเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร)
1. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่า
2. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2557 และ ปี 2558 คะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา
หลังจากคูณค่าน้าหนักแล้วต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน
2. ใช้ผลรวมค่าน้าหนักผลสอบ GAT/PAT ดังนี้
GAT (20%) นาคะแนนดิบ x 0.2
PAT1 (30%) นาคะแนนดิบ x 0.3
PAT2 (50%) นาคะแนนดิบ x 0.5
เงื่อนไขการรับเข้า (กรณีข้อ 2. ต้องอัปโหลดสาเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร)
1. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่า
2. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2557 และ ปี 2558 คะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา
หลังจากคูณค่าน้าหนักแล้วต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน
2. ใช้ผลรวมค่าน้าหนักผลสอบ GAT/PAT ดังนี้
GAT (20%) นาคะแนนดิบ x 0.2
PAT1 (30%) นาคะแนนดิบ x 0.3
PAT2 (50%) นาคะแนนดิบ x 0.5
เงื่อนไขการรับเข้า (กรณีข้อ 2. ต้องอัปโหลดสาเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร)
1. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่า
2. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2557 และ ปี 2558 คะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา
หลังจากคูณค่าน้าหนักแล้วต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน
2. ใช้ผลรวมค่าน้าหนักผลสอบ GAT/PAT ดังนี้
GAT (20%) นาคะแนนดิบ x 0.2
PAT1 (30%) นาคะแนนดิบ x 0.3 และ PAT2 (50%) นาคะแนนดิบ x 0.5
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คณะ / สาขา / หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
(ภาคพิเศษ) (ต่อ)

รับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(นานาชาติ)

30

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

5
10

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 3.00

ภาษาฝรั่งเศส

2

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

ภาษาเยอรมัน

5

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์การคัดเลือก
เงื่อนไขการรับเข้า (กรณีข้อ 2. ต้องอัปโหลดสาเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร)
1. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่า
2. กรณีใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2557 และ ปี 2558 คะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา
หลังจากคูณค่าน้าหนักแล้วต้องไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
1. คะแนน O-NET (03) ≥ 31 คะแนน หรือ คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (PBT/ITP >433, CBT >120, iBT >40) หรือ IELTS >4.5
หรือ OOPT >20 หรือ KU-EPT >30)
2. พิจารณาจากผลการสอบ/ประวัติผลงาน ดังนี้
2.1 คะแนน GAT/PAT ประกอบด้วย
GAT (คิดน้าหนัก 20%)
PAT1 (คิดน้าหนัก 30%)
PAT2 (คิดน้าหนัก 50%)
หรือ
2.2 คะแนน SAT ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ
2.3 พิจารณาคุณภาพผลงานเชิงประจักษ์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 20%
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 50 คะแนน)
3. คะแนน GAT คิดเป็น 50%
4. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน PAT77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 150 คะแนนขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน PAT78 (ความถนัดทางภาษาเยอรมัน) 135 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลคะแนน
Goethe-Zertifikat ระดับ A2 “gut” ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์

10

คณะ / สาขา / หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น

รับ
10

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

ภาษาจีน

5*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

ภาษาตะวันออก (ภาษาจีนธุรกิจ)
(ภาคพิเศษ)

10*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

ภาษาไทย

10

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

สื่อสารมวลชน

5

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.75

เกณฑ์การคัดเลือก
1. GPAX 6 ภาคเรียน 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 (เป็นเกณฑ์ขั้นต่า))
5. ประวัติผลงานหรือผลสอบอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
6. สอบสัมภาษณ์
1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 20%
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน)
3. คะแนนสอบ PAT80 (ความถนัดทางภาษาจีน) คิดเป็น 50%
(โดยคะแนน PAT80 ≥ 150 คะแนน (เป็นเกณฑ์ขั้นต่า))
4. ประวัติผลงานหรือผลสอบอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
5. สอบสัมภาษณ์
1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 20%
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 40% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน)
3. คะแนนสอบ GAT คิดเป็น 40%
4. ประวัติผลงานหรือผลสอบอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
5. สอบสัมภาษณ์
1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 20%
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน)
3. คะแนน GAT คิดเป็น 50%
4. สอบสัมภาษณ์
1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 20%
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน)
3. คะแนน GAT คิดเป็น 50% หรือ GAT คิดเป็น 30% และ PAT77-82 คิดเป็น 20%
4. สอบสัมภาษณ์ และมีแฟ้มผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
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คณะ / สาขา / หลักสูตร
วรรณคดีไทย
วรรณคดีอังกฤษ

รับ
5
2

คุณสมบัติเฉพาะ
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 3.00

การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)

5

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

ดนตรีไทย

17

ดนตรีตะวันตก

4

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องดาเนินทานอง
อย่างน้อย 1 ชิ้น
1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
2. ความสามารถในการปฏิบตั ิเครือ่ งดนตรีสากลทุกชนิด
ที่อยู่ในวงออเคสตรา และรวมไปถึงขับร้อง เปียโน และกีตา้ ร์
(ไม่รับเครื่องดนตรีไฟฟ้าอื่นๆ เช่น คีย์บอร์ด อีเล็กโทน กีตาร์
ไฟฟ้า) โดยผู้สมัครต้องสามารถบรรเลงบทเพลงคลาสสิก
มาตรฐานได้ ในระดับอย่างน้อยเทียบเท่า หรือมากกว่า
ระดับเกรด 5 อ้างอิงจากการสอบวัดระดับของ
Trinity College London Examination Board

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด (นานาชาติ)

35

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือก
1. GPAX 6 ภาคเรียน คิดเป็น 20%
2. คะแนน O-NET คิดเป็น 30% (โดยคะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน)
3. คะแนน GAT คิดเป็น 50%
4. สอบสัมภาษณ์
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
1. สอบสัมภาษณ์ พร้อมกับทดสอบความสามารถทางดนตรีไทย คือ สามารถบรรเลง
เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดาเนินทานอง 1 ชิ้น (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก ปี่ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม และขับร้อง) ได้เป็นอย่างดี
1. สอบสัมภาษณ์ พร้อมกับทดสอบความสามารถทางดนตรีตะวันตก โดยสอบปฏิบัติ
บันไดเสียง และอาเพจโจ (scale and arpeggio) บรรเลงบทเพลง จานวน 2 บทเพลง
และการทดสอบการอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight-Reading)

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
การตลาด (นานาชาติ) (ต่อ)

รับ

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์การคัดเลือก
2. กาหนดสัดส่วนการคัดเลือก ดังนี้
2.1 GPAX 6 ภาคเรียน 40%
2.2 คะแนนสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 40%
2.3 สอบสัมภาษณ์ 20% (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

*

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. GPAX 6 ภาคเรียน ≥ 2.50

1. คะแนน O-NET (03) ≥ 16 คะแนน
2. คะแนน GAT (ตอนที่ 2) ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 30%
3. คะแนน PAT2 ค่าน้าหนัก 70%
4. สอบสัมภาษณ์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

50

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

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

วิทยาลัยการชลประทาน
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

10

1. สาเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต 1. GPAX คิดเป็น 20%
2. GPAX 6 ภาคเรียน
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT3 รวมกัน คิดเป็น 50%
3. มีผลคะแนนทดสอบ GAT และ PAT
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 30%
จานวนรับ * อาจมีการเปลีย่ นแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โปรดติดตามทาง http://admission.ku.ac.th

