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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง
---------------------------------------------------ด้วยคณะวิศ วกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มี ค วามประสงค์ รั บสมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ดเลือ กเข้ าศึ ก ษาต่ อ
ในโครงการหลัก สูตรวิศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิศ วกรรมเกษตร (ภาคพิ เศษ) สาขาวิศ วกรรมเครื่ อ งกล
(ภาคพิ เศษ) สาขาวิศ วกรรมโยธา (ภาคพิ เศษ) สาขาวิศ วกรรมคอมพิ วเตอร์แ ละอิ เล็ก ทรอนิก ส์ (ภาคพิ เศษ)
ประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เที ย บเท่ า ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายสามั ญ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ว่าด้วยการดาเนินงานการศึ กษานอกโรงเรียนสายสามัญ ศึ ก ษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ,
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1.4 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) คะแนนไม่ต่ากว่า 24 คะแนน
1.5 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ
1.7 เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือ
กระทาความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
1.8 ไม่เคยได้รับโทษทางอาญา
1.9 มีผู้รับรองว่าอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดจนจบหลักสูตรการศึกษา
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ใน
การสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
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2. จ่านวนรับเข้าศึกษา
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
จานวน
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
จานวน
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
จานวน
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(ภาคพิเศษ)
จานวน

15 คน
30 คน
15 คน
30 คน

3. หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
3.1 ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย จานวน 1 รูป
(รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
(ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา) จานวน 1 ชุด
3.3 ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT 2 ความถนัด
ทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่มีลายเซ็นต์ผู้อ่านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับรอง)
3.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.5 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.6 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด (ถ้ามี)
3.7 หลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร (กรณีชาระผ่านธนาคาร) ใช้ใบฝากเงิน/ใบโอนเงิน ที่ธนาคาร
คืนให้ ฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ โดยเขียนชื่อผู้สมัครและเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่าง และให้ผู้สมัครถ่ายสาเนา
ใบฝากเงิน/ใบโอนเงินที่ธนาคารคืนให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. ก่าหนดการรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ http://eng.kps.ku.ac.th/ApplyOnline/
ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
 เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัคร วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น.
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัคร 300 บาท ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชา ได้ 2 อันดับการเลือก
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6. ขั้นตอนการรับสมัคร
6.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://eng.kps.ku.ac.th/
ApplyOnline/ ตามวัน เวลาที่กาหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัครเพื่อบันทึกข้อมูลและเลือกสาขา
ที่จะสมัคร
6.2 ให้ผู้สมัครสแกนเอกสารและแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
(เฉพาะกรณีผู้สมัครที่ยืนสมัครผ่าน ทาง E-mail)
 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว มีพื้นหลังสีฟ้า สวมชุดนักเรียน เป็นรูปหน้าตรง ไม่
สวมหมวกหรือแว่นตาดา ของผู้สมัครลงในใบสมัครออนไลน์ เป็นไฟล์ pdf ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กาหนด
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 รวม 5 ภาคการศึกษา) โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf ขนาด A4
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf ขนาด A4
 ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf ขนาด A4
 หลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf
6.3 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จึงบันทึกข้อมูลการสมัคร (หลังจากบันทึกข้อมูล
การสมัครเรียบร้อย จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
7. วิธกี ารรับสมัคร
7.1 สมัครด้วยตนเอง
ผู้สมั ค รกรอกข้ อ มู ลการสมั ค รผ่า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ แล้ วพิ ม พ์ ใบสมั ค รพร้ อ มแนบ
หลัก ฐานการสมั ค รมายื่นสมั ค รและชาระเงินค่ าสมั ค รด้ วยตั วเอง ได้ ที่งานบริ การการศึ ก ษา อาคารการเรียน
การสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กุ มภาพันธ์ 2560
ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 สมัครทางไปรษณีย์
ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน และโอนเงินค่าสมัครจานวน 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) มายังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขากาแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
เลขที่ 769-247416-2 ชื่อบัญชี “โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน” ประเภทบัญชีออมทรัพย์
จากนั้นพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครและใบโอนเงินค่าสมัคร ใส่ซองจัดส่ง แบบลงทะเบียน
ด่วนพิเศษ (EMS) มาตามที่อยู่ดังนี้
“งานบริการการศึกษา (โครงการภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก่าแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.ก่าแพงแสน อ.ก่าแพงแสน จ.นครปฐม 73140”
ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทาการไปรษณีย์ต้นทาง จะต้องไม่เกินวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หากพ้นกาหนดนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน จะไม่รับสมัคร
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7.3 สมัครทาง E-mail
ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วนพร้อมโอนเงินค่าสมัครจานวน 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) มายังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขากาแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
เลขที่ 769-247416-2 ชื่อบัญชี “โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน” ประเภทออมทรัพย์
จากนั้นให้สแกนใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และใบโอนเงินค่าสมัคร
ส่งมาที่ E-mail : fengnrsw@ku.ac.th แล้วให้ผู้สมัครโทรศัพท์มายืนยันการสมัคร ได้ที่งานบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ติดต่อคุณนุศรา สุขีวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 034-351897 หรือ 099-962-5944
และในวัน สอบสั มภาษณ์ ให้ น่าใบสมัค รพร้อ มหลักฐานประกอบการรับสมัค รฉบั บจริง มายื่น ต่อเจ้าหน้ าที่
รับสมัคร
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ ทาง http://eng.kps.ku.ac.th/ApplyOnline/
ชาระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานการชาระเงิน (ภายในระยะเวลาที่กาหนด) แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ** หากพ้นก่าหนดเวลาจะถือว่าเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน ผู้สมัครจะไม่มี
สิทธิเ์ ข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**
8. การพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจากผลคะแนนตามองค์ประกอบ และค่าน้าหนัก (ร้อยละ) ขององค์ประกอบ ดังนี้
- ผลคะแนนการสอบ GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
ค่าน้าหนัก ร้อยละ 15
- ผลคะแนนการสอบ PAT1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ค่าน้าหนัก ร้อยละ 25
- ผลคะแนนการสอบ PAT2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ค่าน้าหนัก ร้อยละ 25
- ผลคะแนนการสอบ PAT3 (รหัส 73) ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้าหนัก ร้อยละ 25
- คะแนนสอบสัมภาษณ์
ค่าน้าหนัก ร้อยละ 10
ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่ก่าหนด
การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.eng.kps.ku.ac.th
10. ก่าหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
หากไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.eng.kps.ku.ac.th
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12. การรายงานตัวเข้าศึกษาและลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
ณ งานบริการการศึกษาการศึกษา อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องรายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
- โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
จานวน 32,700 บาท
- โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
จานวน 32,700 บาท
- โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
จานวน 32,700 บาท
- โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)
จานวน 34,000 บาท
หมายเหตุ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไม่มาดาเนินการยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ได้ประกาศไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์
ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่าแพงแสน จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
13. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. เงื่อนไขส่าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. เมื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสนในโครงการฯ นี้ ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ และไม่มีสิทธิ์ย้ายจากหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรภาคปกติ
2. มหาวิทยาลัยจะไม่ตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
(Admissions) ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ดาเนินการ
15. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นิ สิ ต ของโครงการฯ มี สิ ท ธิ์กู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาตามระเบี ย บของกองทุ น
โดยนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูก
กั บ รายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถติ ดต่ อ สอบถามรายละเอี ยดได้ ที่ หน่วยทุ น การศึ ก ษา งานกิ จการนิสิ ต
เบอร์โทรศัพท์ 034-351882 ต่อ 160 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook : Kps Ku Student
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เบอร์โทรศัพท์ 034-351897 หรือ 099-962-5944
ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.eng.kps.ku.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาค พ.ศ. 2559
(รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

