ระเบียบการสมัครเขาศึกษา
โครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
(โควตาพิเศษ-สําหรับบุตรเกษตรกร)
ประจําปการศึกษา 2561
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
โครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

โควตาพิเศษ-สําหรับบุตรเกษตรกร
ประจําปการศึกษา 2561
กําหนดการ
รับสมัครที่เว็บไซต
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
(นักเรียนสามารถเลือกสมัครไดเพียงสาขาเดียวเทานั้น)
ผูสมัครตรวจสอบและแกไขขอมูล
ผูสมัครชําระเงิน โดยพิมพใบแจงหนี้และนําไปชําระเงินผาน
ณ ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัคร
คนละ 200 บาท
ประกาศรายชื่อผูที่ชําระเงินที่เว็บไซด
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณที่เว็บไซด
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
สอบสัมภาษณ
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ
ทีเ่ ว็บไซต http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

วัน / เดือน / ป
วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561
วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561
วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 1 เม.ย. 2561

วันที่ 3 เม.ย. 2561 ตั้งแตเวลา 16.30 น.เปนตนไป
วันที่ 19 เม.ย. 2561 ตั้งแตเวลา 16.30 น.เปนตนไป
วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
วันที่ 24 เม.ย. 2561 ตั้งแตเวลา 16.30 น.เปนตนไป

ภายในวันที่ 3-6 พ.ค. 2561 เทานั้น
มิฉะนั้น ถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอทันที
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ) สงรายชื่อ วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 16.00 น. เปนตนไป
ใหมหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์เขาศึกษาตอที่เว็บไซด
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
นักเรียนเขาระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาสที่เว็บไซต
http://a.cupt.net/clearinghouse.php
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เรื่อง การสมัครเขาศึกษาตามโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
โควตาพิเศษ-สําหรับบุตรเกษตรกร ประจําปการศึกษา 2561
---------------------------------------เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งมุงที่
จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น คณะเกษตร กําแพงแสน และ คณะสัตวแพทยศาสตร เห็นควร
ให ก ารส ง เสริ ม นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาและเป น บุ ต รของเกษตรกรหรื อ อาชี พ ที่ เกี่ ย วข อ ง ได เ ข า ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ และศักยภาพของผูผลิตทางการเกษตร ใหสามารถแขงขันในระดับมหภาคได
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงใหกําหนดรายละเอียดโครงการสงเสริมโอกาสศึกษา
ตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โควตาพิเศษ-สําหรับบุตรเกษตรกร ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้
คณะเกษตร กําแพงแสน
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
1. มีสัญชาติไทย
2. เปนผูย ึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาอยูใน
เกณฑตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร
4. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย
5. ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
5.1 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
5.2 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
5.3 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
6. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2560 เนนการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
7. จะตองมีบิดา-มารดา หรือผูปกครอง (ในกรณีที่นักเรียนไมไดอยูกับบิดา-มารดา) เปนผูที่มีอาชีพทางการเกษตร
โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ นายกองคการบริหารสวนตําบล (นายก อบต.) ซึ่งดูแลพื้นที่ที่
บิดา-มารดา หรือผู ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรอยู หรือสมาคมวิชาชีพทางการเกษตรที่ จดทะเบี ยนถูกตองตาม
กฎหมายที่ สามารถตรวจสอบได หรือใบรับ รองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือหนังสือรับรองของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางใดอยางหนึ่ง
8. มีผลคะแนนการสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 16 คะแนน (0-15 คะแนน ไมมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ถึงแมไดยื่นสมัครและชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน คาสมัครไมวากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น)
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งไมเปนไปตามเกณฑการรับของคณะ/สาขาวิชาหรือหากตรวจ
พบวาเอกสารที่ใชในการสมัครเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเขาศึกษาตอในครั้งนี้และหากไดรับการสงชื่อ
เขารับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวจะถูกถอนสถานภาพการเปนนิสิตทันที

3
2. คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัคร จํานวนรับ และเกณฑการตัดสินผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
สาขาวิชา

จํานวน
รับ

คุณสมบัติเฉพาะ

เกษตรศาสตร

152

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
2. ผลคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวา 16 คะแนน

เครื่องจักรกล
และเมคคาทรอนิกสเกษตร

15

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50
2. ผลคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวา 16 คะแนน

เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

10

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
2. ผลคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวา 16 คะแนน

สัตวศาสตร

27

1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
2. ผลคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวา 16 คะแนน

รวม

204

เกณฑการตัดสิน
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

1. ตัดสินจากการเรียงลําดับ
คะแนนคาน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%
PAT 1 (คณิตศาสตร) 20%
PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40%
2. ผานการสอบสัมภาษณ
3. น.ร. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับ
คะแนนคาน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%
PAT 1 (คณิตศาสตร) 30%
PAT 2 (วิทยาศาสตร) 30%
2. ผานการสอบสัมภาษณ
3. น.ร. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับ
คะแนนคาน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%
PAT 1 (คณิตศาสตร) 20%
PAT 2 (วิทยาศาสตร) 40%
2. ผานการสอบสัมภาษณ
3. น.ร. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส
1. ตัดสินจากการเรียงลําดับ
คะแนนคาน้ําหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40%
PAT 1 (คณิตศาสตร) 15%
PAT 2 (วิทยาศาสตร) 45%
2. ผานการสอบสัมภาษณ
3. น.ร. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส

3. วิธีการคัดเลือกและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
1. มีคุณสมบัติผานเกณฑตามขอ 1 และ ขอ 2
2. คะแนนที่ใชในการตัดสิน GAT (ความถนัดทั่วไป), PAT1 (คณิตศาสตร), PAT2 (วิทยาศาสตร)
3. วิธีการคิดคะแนน ตัดสินจากการเรียงลําดับคะแนนตามคาน้ําหนัก เพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
- คะแนนรวม 100 คะแนน
- ไมมีการกําหนดคะแนนขั้นต่ํา
- คาน้ําหนัก GAT (ความถนัดทั่วไป), PAT1 (คณิตศาสตร), PAT2 (วิทยาศาสตร) ตางกันไปแตละหลักสูตร
4. ผานการสอบสัมภาษณ
5. นักเรียนยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส
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4. หลักฐานการรับสมัคร
1. หนั งสื อ รั บ รองบุ ต รเกษตรกรที่ ก รอกข อ ความสมบู ร ณ ห รื อ สํ าเนาใบรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร
หรือหนังสือรับรองของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. สําเนาผลการเรียน (ปพ.1) ซึ่งโรงเรียนเปนผูออกใหจํานวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และเจาหนาที่ลงนาม
กํากับ
3. สําเนาผลการสอบที่ระบุคะแนน GAT (ความถนัดทั่วไป) GAT2 (ภาษาอังกฤษ) PAT1 (คณิตศาสตร) และ
PAT2 (วิทยาศาสตร)
4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด โดยผูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด โดยผูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
5. วิธีการสมัครและการชําระเงินคาสมัคร
1. สมัคร online ระหวางวันที่ 5 ม.ค.–31 มี.ค. 2561 ที่เว็บไซด http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
2. ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสัมภาษณ ตามกําหนดใน ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ สามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดที่เว็บไซต http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
7. การสอบสัมภาษณ
ผูมีสิทธิ์รับการสอบสัมภาษณ ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามกําหนด
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ กรณีไมมาสัมภาษณภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์
8. การประกาศรายชื่อผูมีผานการสอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ ตามกําหนดในปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอสามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดที่เว็บไซต http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ ตามกําหนดในปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ สามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดที่เว็บไซต http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
10. เงื่อนไขสําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
1. ผูผานการการสอบสัมภาษณ ตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาสที่เว็บไซด
http://a.cupt.net/clearinghouse.php ตามกําหนดในปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระหวางวันที่ 3-6 พ.ค. 2561 จึงจะเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ โดยมีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 14,300 บาท
2. ผูที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะเกษตร กําแพงแสน ตามโครงการฯ นี้ เมื่อเขาศึกษาแลว
ไมมีสิทธิ์ยายคณะ
3. หากมีการตรวจสอบพบวาผูที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษา กรอกขอความในใบสมัคร สงหลักฐานที่ใช
ในการสมัครและการรายงานตัวเขาเปน นิสิต อยางใดอยางหนึ่งไมเป นความจริง หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร
คณะเกษตร กําแพงแสน จะเสนอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการคัดชื่อออกจากสถานภาพการเปนนิสิตทันที
11. รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท (034) 351406 ตอ 112 หรือ (02) 942-8010-19 ตอ 3300-2
หรือทางอีเมลที่ agr_eduserv@ku.ac.th
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คณะสัตวแพทยศาสตร

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. เปนนักเรียนสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมระดับชั้น
มัธยมศึกษาอยูในเกณฑตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร
4. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย
5. ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
5.1 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
5.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
5.5 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
6. มีผลคะแนนการสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 16 คะแนน (0-15 คะแนน ไมมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ถึงแมไดยื่นสมัครและชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน คาสมัครไมวากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น)
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งไมเปนไปตามเกณฑการรับของคณะ/สาขาวิชาหรือหากตรวจ
พบวาเอกสารที่ใชในการสมัครเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเขาศึกษาตอในครั้งนี้และหากไดรับการสงชื่อ
เขารับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวจะถูกถอนสถานภาพการเปนนิสิตทันที
2. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
1. เปนบุตรตามกฎหมายของเจาของฟารมปศุสัตวหรือผูที่รวมหุนฟารมปศุสัตวในลักษณะหางหุนสวนจํากัดที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายที่มีระยะเวลาของการประกอบกิจการและไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมตอเนื่องไมนอยกวา 3 ป
2. เจาของฟารมปศุสัตวนั้นๆ ยินดีจะเปนเครือขายฟารมและใหความรวมมือในการฝกงานของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ฟารมปศุสัตว หมายถึง ฟารมที่มีจํานวนสัตวในฟารมหรือขอกําหนดดังนี้
(ชนิดสัตวที่นอกเหนือจากประกาศนี้ขึ้นกับประกาศของคณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร)
ชนิดของฟารม
จํานวนสัตวในฟารม
ฟารมไกเนื้อ
ไมนอยกวา 200,000 ตัวตอรุน
ฟารมไกไข หรือสัตวปกอื่นๆ
ไมนอยกวา 100,000 ตัวตอป
ฟารมโคนม (แมโครีดนม)
ไมนอยกวา 40 ตัวตอป
ฟารมโคเนื้อพอ - แมพันธุ
ไมนอยกวา 40 ตัวตอป
ฟารมโคเนื้อขุน
ไมนอยกวา 500 ตัวตอป
ฟารมแพะเนื้อหรือฟารมแกะ
ไมนอยกวา 500 ตัวตอป
ฟารมแพะนม
ไมนอยกวา 100 ตัวตอป
ฟารมสุกรแมพันธุ
ไมนอยกวา 500 ตัวตอป
ฟารมสุกรขุน
ไมนอยกวา 10,000 ตัวตอป
ฟารมสัตวน้ําหรือครึ่งบกครึ่งน้ํา
ไดมาตรฐานฟารมของกรมประมง ประมง GAP (Good
Agricultural Practice) และไดผานการตรวจสอบโดย
คณะสัตวแพทยศาสตร โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบทาย
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2. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร (ตอ)
4. มี ผ ลการศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 จนถึ งชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ได ค ะแนนเฉลี่ ย กลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ไมต่ํากวา 3.20 กลุมวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 3.20 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 3.20 และกลุมวิชาอื่นๆ แตละ
กลุมวิชาไมต่ํา กวา 2.50
5. คุณสมบัติที่นอกเหนือจากที่กําหนดขางตนขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกและการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเปนที่ยุติ
3. จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร รับนักเรียนโควตาพิเศษ-สําหรับบุตรเกษตรกรจํานวน 8 คน
ทั้งนี้ จํานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร
4. เกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา
เกณฑการพิจารณา
พิจารณาจาก 2 สวน (โดยเรียงลําดับคะแนนรวมจากมากไปนอยของผูมีสิทธิ์ไดเขาศึกษา)
สวนที่ 1 ผลการเรียน (ดานวิชาการ)
รอยละ
70
ประกอบดวย
- คะแนน GAT/PAT2
20%
- ผลการสอบวิชาสามัญ (29, 39, 49, 59, 69)
20%
- คะแนนสอบ O-Net
20%
- แตมคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
10%
สวนที่ 2 การสอบสัมภาษณ
รอยละ
30
คณะกรรมการฯ จะสอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาและใหคะแนนจากบุคลิกภาพ ทัศนคติตอวิชาชีพ
ความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจตอจากบิดา-มารดา เปนตน
รวมคะแนนทั้งสองสวน
รอยละ
100
5. การพิจารณาผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะพิจารณารายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ดังนี้
1. ผานคุณสมบัติตามขอ 1 และขอ 2
2. ผูผานเกณฑการพิจารณาตามขอ 4
3. ผลการสอบสัมภาษณและการตรวจสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับฟารมของครอบครัวผูสมัครโดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาการเขาศึกษาตอในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาพิเศษ-สําหรับบุตรเกษตรกร ประจําปการศึกษา
2561 และจะขอเขาเยี่ยมฟารมของครอบครัวผูสมัครเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับขนาดและมาตรฐานฟารม
4. การพิจารณาผูมีสิทธิ์เขาศึกษาซึ่งนอกเหนือจากเกณฑที่ประกาศไว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ และถือ
วาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาการรับเขาศึกษาตอไป
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6. หลักฐานการสมัคร
1. หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่กรอกขอความสมบูรณ
2. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเปนผูออกใหจํานวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และเจาหนาที่ลง
นามกํากับ (แสดงฉบับจริงและสงสําเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเปน
2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเทา โดยมีคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแตชั้น ม.4 – ม.6 (ภาคเรียนที่ 1) รวม 5 ภาคการศึกษา
2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผูสมัครทีส่ ําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
แลวหรือเทียบเทา โดยมีคาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแตชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
หมายเหตุ กรณีผูสมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่งใหคํานวณเฉพาะ
ภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทย และใหยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาตอตางประเทศพรอมหนังสือรับรอง
จากทางโรงเรียน (ฉบับจริงพรอมสําเนาและลงนามรับรอง)
3. สําเนาผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (วิทยาศาสตร) (PAT2)
4. สําเนาผลการทดสอบวิชาสามัญ 5 วิชา (29 39 49 59 และ 69)
5. สําเนาผลการสอบ O-NET
6. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด โดยผูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
8. สําเนาใบรับรองฟารมมาตรฐาน ที่ออกใหโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
9. หนังสือแสดงความเปนเจาของหรือหุนสวนตามกฎหมาย
10. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (เฉพาะในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
11. แผนที่แสดงการเดินทางโดยรถยนตไปยังฟารมของครอบครัวผูสมัคร
7. วิธีการสมัครและการชําระเงินคาสมัคร
1. สมัคร online ระหวางวันที่ 5 ม.ค.–31 มี.ค. 2561 ที่เว็บไซด http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
2. ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ที่ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสัมภาษณ ตามกําหนดใน ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ สามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดที่เว็บไซต http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
9. การสอบสัมภาษณ
ผูมีสิทธิ์รับการสอบสัมภาษณ ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามกําหนด
ในปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ กรณีไมมาสัมภาษณภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์
10. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ ตามกําหนดในปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ สามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดทางเว็บไซต http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
11. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ ตามกําหนดในปฏิทนิ การสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อไดที่เว็บไซต http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฟารมกุงทะเล
- ฟารมพอ – แมพันธุ (Hatchery) มีการเลี้ยงพอ – แมพันธุ รวมกันไมนอยกวา 2,000 ตัว/รุน
- ฟารมอนุบาลลูกกุง (Nursery) มีกําลังการผลิต ไมนอยกวา 40 ลานตัว/เดือน
- ฟารมขุนกุง (Grow out Pond) มีกําลังการผลิต ไมนอยกวา 200 ตัน/ป และมีพื้นที่ฟารมที่ดําเนินการ ไม
นอยกวา 30 ไร
ฟารมกุงน้ําจืด
- ฟารมพอ – แมพันธุ และอนุบาลลูกกุง มีกําลังการผลิต ไมนอยกวา 10 ลานตัว/เดือน
- ฟารมขุนกุง (Grow out Pond) มีกําลังการผลิต ไมนอยกวา 200 ตัน/ป และ มีพื้นที่ฟารมที่ดําเนินการ ไม
นอยกวา 80 ไร
ฟารมปลานิล
- ฟารมพอ – แมพันธุ ปลานิล ที่มีการเลี้ยงพอ – แมพันธุ รวมกันไมนอยกวา 10,000 ตัว และมี
กําลังการผลิตลูกปลานิล ไมนอยกวา 5 ลานตัว/เดือน
- ฟารมปลานิลขุน มีกําลังการผลิต ไมนอยกวา 200 ตัน/ป
ฟารมผลิตสัตวน้ําชนิดอื่น ๆ เพื่อการบริโภค
- ฟารมพอ – แมพันธุ สัตวน้ําที่มีกําลังการผลิตลูกสัตวน้ํา ไมนอยกวา 5 ลานตัว/เดือน
ฟารมผลิตสัตวน้ํา สวยงาม (Ornamental fish)
- มีพื้นที่ดําเนินการ ไมนอยกวา 5 ไร มีผลผลิต ไมนอยกวา 10,000 ตัว/เดือน
หมายเหตุ : ความจําเปนและเหมาะสมของฟารมผลิตสัตวน้ําสวยงาม ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก

