ระเบียบการสมัครเข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง)
ประจําปีการศึกษา 2560
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ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(โควตารับตรง) ประจําปีการศึกษา 2560

รายการ
รับสมัครที่เว็บไซต์
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/ditrct/index.php
ผู้สมัครตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ผู้สมัครชําระเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 15 ธันวาคม 2559–วันที่ 31 มกราคม 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2559-วันที่ 31 มกราคม 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2559-วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้และนําไปชําระเงินผ่านธนาคารไทย
พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครคนละ 300 บาท
ประกาศรายชือ่ ผูท้ ี่ชําระเงิน
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/ditrct/index.php
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) ที่เว็บไซต์
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/ditrct/index.php
สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก)
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา (รอบแรก)
รายงานตัวและชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (รอบแรก)
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ที่เว็บไซต์
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/ditrct/index.php
สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา (รอบสอง)
รายงานตัวและชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (รอบสอง)
วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 10.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 - 13.00 น.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 - 13.00 น.
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 10.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 - 13.00 น.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 - 13.00 น.
วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ ผู้รายงานตัวและชําระค่ายืนยันสิทธิแ์ ล้ว ไม่สามารถสมัครและสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admissions) ได้
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจําปีการศึกษา 2560
-----------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(โควตารับตรง) ประจําปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีคณะที่รับเข้าศึกษา 6 คณะ รวมจํานวนรับทั้งสิ้น 529 คน จึงให้กําหนดรายละเอียด
โครงการส่งเสริม โอกาสศึก ษาต่อ ในมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม (โควตารับ ตรง)
ประจําปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้มสี ิทธิส์ มัคร
1.1 มีสญ
ั ชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง จนกระทั่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสาขาวิชานั้นๆ
1.3 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.4 เป็นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเฉพาะ ตามที่ คณะ/สาขาวิชา กําหนด
1.5 เป็นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะ
ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
1.7 มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) กรณีเลือกสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน ต้องมีคะแนนความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) เลือกสมัครคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ต้องมี
คะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1.8 มีผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน
หากปรากฏในภายหลั งว่าผู้สมัครขาดคุณ สมบัติทั่วไป ข้อใดข้ อหนึ่ ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ ใช้ในการสมัคร
คัดเลือกเป็นเอกสารเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเลือกสาขาที่สมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น และไม่มสี ิทธิ์เปลี่ยนแปลงสาขาที่สมัคร
หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
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2. จํานวนการรับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสทิ ธิ์สมัคร และเกณฑ์การตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโควตารับตรง
ประจําปีการศึกษา 2560 จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา

จํานวนรับ

1. คณะเกษตร กําแพงแสน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

60

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 40 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

- สาขาวิชาเครื่องจักรกล
และเมคคาทรอนิกส์
เกษตร

10

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2. ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

15

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร

5

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ต้องศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 40 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 40 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 40 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

รวม

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้มีสิทธิ์สมัคร

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

90

2. คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
10
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลังกาย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลังกาย
(ภาคพิเศษ)
รวม

10
20

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ดังนี้
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 40 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

4
จํานวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้มีสิทธิ์สมัคร

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

7

- สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

25

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

20

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.50

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 25 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 25 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
25 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

คณะ/สาขาวิชา
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน

- สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา-ชลประทาน

20

- สาขาวิชาวิศวกรรม

20

การอาหาร

- สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ-โลจิสติกส์

16

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

15

- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)

2

รวม
4. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

125

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

12

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 3.00
3. ต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
รูปแบบที่ 1
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
รูปแบบที่ 2
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 60%
PAT 7.1 - 7.6
(ความถนัดทางภาษา) 40 %

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์

7

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 20 %
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 50 %
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
แต่ละกลุ่มสาระต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75

5
คณะ/สาขาวิชา

จํานวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
ของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 20 %
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มสาระต้องมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.75

- สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

5

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

25

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 50 %
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระต้องมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.00

- สาขาวิชาเคมี

10

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 30 %
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

- สาขาวิชาฟิสิกส์

5

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 20 %
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระต้องมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.00

- สาขาวิชาจุลชีววิทยา

25

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 50 %
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

6
คณะ/สาขาวิชา

จํานวนรับ

- สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

15

- สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

15

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
2. รับนักเรียน ทุกแผนการเรียน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
3. มีคะแนนกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 60 %
ภาษาต่างประเทศใน 5 ภาคการศึกษา แต่ละกลุ่มสาระ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ

5

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ใน 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
ของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
2. รับนักเรียน ทุกแผนการเรียน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
3. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
GAT (ความถนัดทัวไป) 60 %
ภาษาต่างประเทศใน 5 ภาคการศึกษา แต่ละกลุ่มสาระ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60%
PAT 7.1 - 7.6
(ความถนัดทางภาษา) 40 %

- สาขาวิชานวัตกรรม
การท่องเที่ยว

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ภาคพิเศษ)

10

70

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ใน 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50
3. ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. มีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 3.00
3. ต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60%
PAT 7.1 - 7.6
(ความถนัดทางภาษา) 40 %

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
รูปแบบที่ 1
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
รูปแบบที่ 2
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 60%
PAT 7.1 - 7.6
(ความถนัดทางภาษา) 40 %

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
รวม
5. คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา (4ปี)

204

12

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
1. ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
GPAX (คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
การศึกษา) 20 %
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 20 %
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

7
คณะ/สาขาวิชา

จํานวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้มีสิทธิ์สมัคร

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

5. คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (ต่อ)
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
(5ปี)

- สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

5

1. ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ดังนี้
-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า18 หน่วยกิต
3. มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

- สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

1

1. ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
2. รับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

5

1. ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75
2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

-สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

7

1. ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75

รวม
6. คณะประมง
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

30

รวม
รวมทั้งสิ้น

60
529

60

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
GPAX (คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
การศึกษา) 30 %
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 30 %

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนน
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ค่าน้ําหนัก ดังนี้
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
GAT (ความถนัดทัว่ ไป) 40 %
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม
สาระมีคะแนน ไม่น้อยกว่า 2.00

9
คณะ / สาขาวิชา
เกษตร กําแพงแสน
เกษตรศาสตร์
เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เคมี
จุลชีววิทยา
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (4ปี)
- การจัดการเรียนรู้ (5ปี)
(สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา,สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา,สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา,สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
ประมง
- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ค่าหอพัก 2,000 บาท/ภาคการศึกษา
หมายเหตุ เงินค่ายืนยันสิทธิ์จะถูกโอนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560
***ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

จํานวนเงินยืนยันสิทธิ์
14,300
14,300
14,300
14,300
16,300
31,000
17,300
17,300
17,300
17,300
17,300
17,300
17,300
32,700
12,900
12,900
16,300
16,300
16,300
16,300
16,300
12,900
12,900
34,750
25,000
33,200
12,900
12,900
14,300

