ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
---------------------------------------------------เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คณะ/สาขาวิชากำหนดและสนใจหลักสูตร
นานาชาติ สมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกนิสิตที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามโครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็น ผู้ที่มีความประพฤติเรีย บร้ อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว ่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรี ย น
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด
ทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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3. คณะ และจำนวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดรับ 7 คณะ จำนวน 657 คน ดังนี้
ลำดับ
คณะ
จำนวนรับ (คน)
1
คณะเกษตร
25
2
คณะวิทยาศาสตร์
22
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
120
4
คณะเศรษฐศาสตร์
120
5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15
6
คณะมนุษยศาสตร์
15
7
คณะบริหารธุรกิจ
340
รวมทั้งสิ้น
657
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
5. กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและชำระเงิน
5.1.1 รับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 10 มกราคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 : วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (กรณีมีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไม่ครบ
ตามจำนวนรับที่กำหนดไว้เท่านั้น)
5.1.2 กำหนดเวลาเปิดระบบรับสมัคร เวลา 09.00 น. และปิดระบบรับสมัคร เวลา 18.00 น.
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
6.2 กรอกข้อมูล การสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่
กำหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด หากผู้สมัครมิได้
ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
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6.4 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย
6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่
นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้
ชำระเงินค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการ
ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัคร
ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
7. เอกสารประกอบการสมัคร
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง
200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด
A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ที่
โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf รวม 1
ไฟล์ (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
กรณีผสู้ มัครทีศ่ ึกษาที่ต่างประเทศ หรือไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะ เวลา
หนึ่ง ให้คำนวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ให้ยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศพร้อม
หนังสือรับรองจากโรงเรียนด้วย
7.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับ สำเนาระเบียนแสดง
ผลการเรียน ให้ถา่ ยเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล
.pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.5 ใบรายงานผลคะแนนทดสอบมาตรฐานสากล หรือประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารการสมัคร
ตามที่สาขาวิชากำหนด ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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8. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
8.1 การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์
การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ โดยประกาศในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อฯ อีกครั้ง
8.3 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 (เวลาและสถานที่จะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบ
สัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
8.4 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 ทาง www.admission.ku.ac.th
และทาง http://www.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
8.5 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2) ในกรณีที่ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 1) สละสิทธิ์
และจำนวนรับไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้ จะพิจารณาจากผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 โดยประกาศ
รายชื่อในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทาง www.admission.ku.ac.th
8.6 การสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2)
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2) ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (เวลาและ
สถานที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้
ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.7 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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9. การชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
2564 ไม่มีการชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการตามกำหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
10.1 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จะแจ้ ง รายชื่ อ ผู ้ม ี ส ิ ท ธิ ์เ ข้ า ศึ ก ษาให้ส มาคมที ่ ประชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 1) ในวันที่
22 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า
ผู ้ น ั ้ น สละสิ ท ธิ ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ผ่ า นระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยัน
สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้าย
ที่ได้รับการเลือก
10.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(TCAS) ปีการศึกษา 2564 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการ
ยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
10.5 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดำเนินการสละสิทธิ์
(ช่วงที่ 1) ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.mytcas.com
เท่านั้น ไม่รับแจ้งการสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จ
การศึกษาตามที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้า
ศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ปี
5 ธ.ค. 2563 –
10 ม.ค. 2564
22 ม.ค. 2564
30 ม.ค. 2564
30 ม.ค. 2564
2–6 ก.พ. 2564
11 ก.พ. 2564
15 ก.พ. 2564
15 ก.พ. 2564
22–23 ก.พ. 2564
24–25 ก.พ. 2564

กำหนดการ

เว็บไซต์/สถานที่

รับสมัคร Online (ครั้งที่ 1)

www.admission.ku.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
รับสมัคร Online (ครั้งที่ 2) (ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS
สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1)

www.admission.ku.ac.th
กำหนดการอื่น ๆ จะแจ้งอีกครั้ง
www.admission.ku.ac.th
www.admission.ku.ac.th
www.admission.ku.ac.th
กำหนดการอื่น ๆ จะแจ้งอีกครั้ง
www.admission.ku.ac.th
http://www.mytcas.com
http://www.mytcas.com

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
⬧ ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สำนักบริหารการศึกษา
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
⬧ E-mail: admission@ku.ac.th
⬧ โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051 หรือ 8205 – 8206
⬧ เว็บไซต์ www.admission.ku.ac.th
⬧ facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์
www.admission.ku.ac.th

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)
คณะ สาขาวิชา
คณะเกษตร
เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

จานวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
25
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า
3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
- TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
- O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 56 คะแนน
- KU-EPT ไม่ต่ากว่า 46 คะแนน
4. ประวัติผลงาน กิจกรรมระหว่างศึกษา หรือโครงการแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
7
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษา
แบบ GED หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครที่กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
ให้ส่งเอกสารแสดงว่ากาลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษา)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ากว่า 437 คะแนน
- TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 125 คะแนน
- TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 43 คะแนน
- IELTS ไม่ต่ากว่า 4.0 คะแนน
- KU-EPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
- OOPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
4. ประวัติผลงาน (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

หน้า 1 จาก 8

คณะ สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และเทคโนโลยี (นานาชาติ)

จานวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
15
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษา
แบบ GED หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ากว่า 437 คะแนน
- TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 125 คะแนน
- TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 43 คะแนน
- IELTS ไม่ต่ากว่า 4.0 คะแนน
- KU-EPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
- OOPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
30
แบบ GED หรือเทียบเท่า
วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร)
15
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
วิศวกรรมไฟฟ้า (นวัตกรรม
15
3.1 ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math
พลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ
ไม่ตากว่
่ า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน
วิศวกรรมอุตสาหการ
15
3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
15
3.3 สาหรับผู้สมัครที่กาลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การผลิต (นานาชาติ)
ตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
20
ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากาลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษา
และความรู้ (นานาชาติ)

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
4. ประวัติผลงาน (ถ้ามี)

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
พิจารณาจาก
3.1 คาถามเชิงวิชาการ/การใช้
ภาษาอังกฤษ
3.2 ทัศนคติและความเหมาะสม
ในการศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

หน้า 2 จาก 8

คณะ สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการบิน
และอวกาศ-บริหารธุรกิจ
(Double Degree-นานาชาติ)

จานวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
10
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ประวัติผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม หรือด้านการบิน
3. ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- TOEFL PBT≥ 548, IBT≥ 79, CBT≥ 211, ITP≥ 548
- IELTS Overall band Score ≥ 5.5
- RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
3.2 วิชาคณิตศาสตร์
- SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 650
- AP Calculus AB or BC ≥ 3
- A Levels Math or Further Maths ≥ C
- AS Levels Math or Further Maths ≥ B
- GCSE or IGCSE Math ≥ A
- IB Diploma Math HL ≥ 5
3.3 วิชาฟิสิกส์
- SAT Physics ≥ 650
- AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥ 3
- A Levels Physics ≥ C
- AS Levels Physics ≥ B
- GCSE or IGCSE Physics ≥ A
- IB Diploma Physics HL ≥ 5

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ
หรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
หรือวิศวกรรม หรือทางด้านการบิน
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
(ไม่รวมปก คานา สารบัญ)
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

หน้า 3 จาก 8

คณะ สาขาวิชา
จานวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
คณะเศรษฐศาสตร์
70
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.20
(นานาชาติ)
3. ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
- TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ากว่า 520 คะแนน
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
- O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 76 คะแนน
- KU-EPT ไม่ต่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์
- OOPT ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
- GAT (ส่วนที่ 2) ไม่ต่ากว่า 75 คะแนน
- SAT (Math) ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
- PAT 1 ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน
- ผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
- GSAT ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน
4. หากผู้ปกครองเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์
50
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือ
เศรษฐศาสตร์
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษา
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
แบบ GED หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ≥ 2.25 หรือเทียบเท่า
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- TOEFL (IBT) ≥ 62 คะแนน
- IELTS ≥ 5.0 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น
2.1 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
2.2 ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
4. ประวัติผลงานที่แสดงหลักฐาน
เช่น ประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่เคยได้รับ (รวม 1 ไฟล์)

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5. ประวัติผลงานด้านกิจกรรมระหว่างศึกษา
หรือโครงการแลกเปลี่ยน ความยาวไม่เกิน
10 หน้า (ไม่รวมปก คานา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

หน้า 4 จาก 8

คณะ สาขาวิชา
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ต่อ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร
(นานาชาติ)

จานวนรับ
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คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ≥ 350 คะแนน
- CU-TEP ≥ 70 คะแนน
- TU-GET ≥ 500 คะแนน
- KU-EPT ≥ 60 เปอร์เซ็นต์
4. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ SAT I (Math) ≥ 530 คะแนน
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP
TU-GET หรือ KU-EPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้
พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
2. คะแนนการทดสอบที่นามายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุหรือให้มีผลย้อนหลังได้
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชา ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.1 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเอกสาร
แสดงผลการเรียนจากโรงเรียน
2.2 เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเอกสารแสดงผลการเรียนจากโรงเรียน
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือผลการทดสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
3.2 SAT (Math) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
3.3 GSAT ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือผล
การทดสอบตามที่กาหนด
2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

หน้า 5 จาก 8

คณะ สาขาวิชา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร
(นานาชาติ) (ต่อ)

จานวนรับ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
- TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน
- TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน
- OOPT ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
- KU-EPT ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
- CU-TEP ไม่ต่ากว่า 75 คะแนน
- TU-GET ไม่ต่ากว่า 520 คะแนน
- TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
5. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
หรือนวัตกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP
TU-GET KU-EPT หรือ TOEIC ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จาก
อินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถ
เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
2. คะแนนการทดสอบที่นามายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

หน้า 6 จาก 8

คณะ สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์
การจัดการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด (นานาชาติ)

จานวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
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1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
- TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ากว่า 460 คะแนน
- TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 42 คะแนน
- IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 คะแนน
- OOPT ไม่ต่ากว่า 41 คะแนน
- KU-EPT ไม่ต่ากว่า 26 คะแนน
- O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 31 คะแนน
- SAT (Evidence-based Reading and Writing) ไม่ต่ากว่า 529 คะแนน
200
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1 กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 ได้วุฒิการศึกษาของ GED
2. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
อื่น ๆ เทียบเท่านี้
- O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 86 คะแนน
- IELTS คะแนนรวม ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน
- TOEFL (paper-based) คะแนนรวม ไม่ต่ากว่า 548 คะแนน
- TOEFL (internet-based): คะแนนรวม ไม่ต่ากว่า 79 คะแนน
- TOEFL (Computer-based) คะแนนรวม ไม่ต่ากว่า 211 คะแนน
- KU-EPT คะแนนรวม ไม่ต่ากว่า 71 คะแนน
- OOPT ไม่ต่ากว่า 81 คะแนน
- CEFR B2 = 5.5
4. กรณีไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3 ต้องมีการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาในต่างประเทศหรือผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเทียบเท่าอื่น ๆ

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
พิจารณาจาก
3.1 คาถามเชิงวิชาการ/การใช้
ภาษาอังกฤษ
3.2 ทัศนคติและความเหมาะสม
ในการศึกษา
3.3 ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ
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คณะ สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

จานวนรับ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
140
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1 กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 ได้วุฒิการศึกษาของ GED
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
- TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ากว่า 510 คะแนน
- TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 140 คะแนน
- TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
- IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
- OOPT ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
- KU-EPT ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
- TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
- O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 85 คะแนน
- SAT (Math) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- SAT (Verbal) ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
พิจารณาจาก
3.1 คาถามเชิงวิชาการ/การใช้
ภาษาอังกฤษ
3.2 ทัศนคติและความเหมาะสม
ในการศึกษา
3.3 ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ

หมายเหตุ ดูรายละเอียดเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2564 ทาง http://www.mytcas.com หรือ https://admission.ku.ac.th
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