ระเบียบการสมัครเขาศึกษา
โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา
สําหรับผูท ี่มคี วามสามารถเปนเลิศทางวิชาการ
เขาศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ประจําปการศึกษา 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
โครงการคัดเลือกนักเรียนเพือ่ รับทุนการศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถเปนเลิศทางวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2561
กําหนดการ

วัน / เดือน / ป
วันที่ 4 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธโรงเรียนและรับสมัครที่เว็บไซต
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
ผูส มัครตรวจสอบและแกไขขอมูล
โรงเรียนเสนอรายชื่อพรอมใบสมัครนักเรียนผูที่ถูกคัดเลือก
ใหมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ที่เว็บไซด
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

วันที่ 4 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561
วันที่ 4 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561
วันที่ 19 เม.ย. 2561 ตั้งแตเวลา 16.30 น.เปนตนไป
วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

สอบสัมภาษณ

วันที่ 24 เม.ย. 2561 ตั้งแตเวลา 16.30 น.เปนตนไป

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/

ภายในวันที่ 3-6 พ.ค. 2561 เทานั้น
มิฉะนั้น ถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอทันที
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ) สงรายชื่อให วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 16.00 น. เปนตนไป
มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอที่เว็บไซด
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
นักเรียนเขาระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาสที่เว็บไซต
http://a.cupt.net/clearinghouse.php
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เรื่อง การสมัครเขาศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสําหรับผูที่มีความสามารถ
เปนเลิศทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2561
---------------------------------------ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ดําเนินการจัดทําโครงการรับนิสิตและใหทุนการศึกษานักเรียน
ที่ มีความสามารถเปน เลิ ศทางวิ ชาการ โดยมีวั ตถุป ระสงคเพื่ อรับ สมั ครและคั ด เลือกนักเรีย นที่กําลังศึกษาอยูในชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตภูมิภาคใกลเคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการตองเปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ไมนอยกวา 150 คน และอยูในเขตพื้นที่การศึกษาภูมิภาคใกลเคียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยโรงเรีย นมี สิทธิ์เสนอรายชื่ อนั กเรีย นที่ มีผลการเรียนในอัน ดั บ ที่ 1-10 เขารับ การคัดเลื อกไดไมเกิ น
โรงเรียนละ 5 คน
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
1. มีสัญชาติไทย
2. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาอยูใน
เกณฑตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร
4. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย
5. ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
- ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
- ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
- ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
6. มีผลคะแนนการสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 16 คะแนน (0-15 คะแนน ไมมีสิทธิ์เขารับ .....
การคัดเลือก ถึงแมไดยื่นสมัครเรียบรอยแลว)
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งไมเปนไปตามเกณฑการรับของคณะ/สาขาวิชา
หรือหากตรวจพบวาเอกสารที่ใชในการสมัครเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเขาศึกษาตอในครั้งนี้
และหากไดรับการสงชื่อเขารับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวจะถูกถอนสถานภาพการเปนนิสิตทันที
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3. คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัคร
1. นักเรียนจะตองศึกษาในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
2. นักเรียนจะตองเปนผูที่อยูในรายชือ่ นักเรียนที่มีผลการเรียนในอันดับที่ 1-10 ของโรงเรียน
3. ตอ งเปน ผู ที่ มี ผ ลคะแนนสอบ GAT ความถนั ด ทั่ ว ไป, PAT 1 ความถนั ด ทางคณิ ต ศาสตร, PAT 2
ความถนั ด ทางวิ ท ยาศาสตร และ PAT 3 ความถนั ด ทางวิ ศ วกรรมศาสตร ซึ่ งจั ด สอบโดยสถาบั น ทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และคะแนนรวม PAT1, PAT2 และ PAT3 ไมต่ํากวา 225 คะแนน
4. นั ก เรี ย นจะตอ งไดค ะแนนเฉลี่ ย ในการสอบวิ ช าคณิ ต ศาสตรแ ละฟสิ ก ส ไมต่ํ า กวา 3.00 ในชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6
5. นั กเรียนจะตองเปน นั กเรีย นที่สํ าเร็จการศึกษาชั้ นมั ธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษาที่ สมั ครเขารวม
โครงการเทานั้น
6..นักเรียนจะตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณและไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรค
ตอการศึกษาและอาชีพวิศวกร
4. จํานวนรับเขาศึกษาตอ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

จํานวน 2 คน

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

จํานวน 2 คน

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

จํานวน 2 คน

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จํานวน 2 คน

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จํานวน 2 คน

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

จํานวน 2 คน

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส จํานวน 2 คน
5. เกณฑการคัดเลือก
1. พิจารณาจากผลคะแนนตามองคประกอบและคาน้ําหนัก (รอยละ) ขององคประกอบ ดังนี้
- ผลคะแนนการสอบ

คาน้ําหนัก รอยละ 80

- คะแนนสอบสัมภาษณ คาน้ําหนัก รอยละ 20
ทั้งนี้อยูภายใตดุลพินิจของคณะกรรมการ
2...นักเรียนเขาระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาสที่เว็บไซต http://a.cupt.net/clearinghouse.php
ภายในวันที่ 3-6 พ.ค. 2561 เทานั้น
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