รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 มิถุนายน 2563
ค่าสมัคร 200 บาท เลือกได้ 1 หลักสูตร
สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://misreg.csc.ku.ac.th/admission
คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
(2) เป็นคนวิกลจริต
(3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
(4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทาความผิดทางวินัย

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรที่เปิดรับ

1. เทคโนโลยีการอาหาร

2.00

เกณฑ์การคัดเลือก
แผนการเรียน
หน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทย์ คณิต ภาษา
การงาน
ทุกแผนการเรียน 22
12
9
-

2. ทรัพยากรเกษตร

2.00

ทุกแผนการเรียน

22

12

9

3. อาหารปลอดภัย
และโภชนาการ
4. ทรัพยากรเกษตร
และการจัดการการผลิต
5. ประมง

2.00

ทุกแผนการเรียน

22

12

2.00

ทุกแผนการเรียน

22

2.00

ทุกแผนการเรียน

6. สัตวศาสตร์

2.00

ทุกแผนการเรียน

เกรดเฉลี่ย

จานวนรับ
(คน)
50
50

9

-

12

9

-

50

22

12

9

50

22

12

9

-

50

50

หมายเหตุ
1. การคัดเลือกพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย และแผนการเรียนหรือหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. สาหรับผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนดไว้ ต้องแนบ Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการ
พิจารณา
หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดรับ
เกรดเฉลี่ย
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วิศวกรรมเครื่องกลและ
การผลิต
3. วิศวกรรมไฟฟ้า

2.00
2.00

4. เคมีประยุกต์
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์

2.00
2.00

6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.50

2.75

เกณฑ์การคัดเลือก
แผนการเรียน
หน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทย์ คณิต ภาษา
การงาน
ทุกแผนการเรียน
วิทย์-คณิต
อาชีวศึกษา
วิทย์-คณิต
อาชีวศึกษา
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คอม
ศิลป์-คานวณ
อาชีวศึกษา
วิทย์-คณิต
อาชีวศึกษา
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
อาชีวศึกษา

จานวนรับ
(คน)

22

12

-

-

40
20

22

12

-

-

20

22
-

12
-

-

-

50
40

22

12

-

-

20

7. วิศวกรรมอุตสาหการ
2.00
22
12
20
8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.00
22
12
40
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ
1. การคัดเลือกพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย และแผนการเรียนหรือหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. สาหรับผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนดไว้ ต้องแนบ Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการ
พิจารณา (ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ไม่รับพิจารณาผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก)

หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
หลักสูตรที่เปิดรับ
เกรดเฉลี่ย
1. การจัดการ
2. การบัญชี
3. การตลาด
4. การจัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว
5. ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือก
แผนการเรียน
หน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทย์ คณิต ภาษา
การงาน

2.00
2.00
2.00
2.00

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

2.00

ทุกแผนการเรียน

-

-

-

-

จานวนรับ
(คน)

150
150
150
150
150

6. การเงิน
2.00
ทุกแผนการเรียน
150
7. นิติศาสตร์
2.00
ทุกแผนการเรียน
150
8. รัฐประศาสนศาสตร์
2.00
ทุกแผนการเรียน
150
หมายเหตุ
1. การคัดเลือกพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย และแผนการเรียนหรือหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. สาหรับผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนดไว้ ต้องแนบ Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการ
พิจารณา (ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่รับพิจารณาผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดรับ
เกรดเฉลี่ย

เกณฑ์การคัดเลือก
แผนการเรียน
หน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทย์ คณิต ภาษา
การงาน

สาธารณสุขศาสตร์
2.00
วิทย์-คณิต
22
12
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2.00
วิทย์-คณิต
22
12
หมายเหตุ
1. การคัดเลือกพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย และแผนการเรียนหรือหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ไม่รับพิจารณาสาหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัตไิ ม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนด

-

จานวนรับ
(คน)

30
30

หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

กาหนดการการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
รายละเอียด
1. เปิดรับสมัครออนไลน์

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
กรอกข้อมูลผูส้ มัครได้ที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission

2. ชาระค่าสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2563
(ตามเวลาทาการของธนาคาร)

ชาระค่าสมัครผ่านธนาคารโดยชช้ชบแทน
การชาระค่าสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทุกวัน เวลา 15.00 น. (ยกเว้นวัน
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ จะประกาศผลชนวันถัดไป)
- ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้หลังชาระเงินค่าสมัครแล้ว
1 วันทาการ
19 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกได้ที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

4. ส่งเอกสารสาหรับผูผ้ ่านการคัดเลือก

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา

24 มิถุนายน 2563
เวลา 15.00 น.

1. สแกนเอกสารแล้วอัพโหลดได้ที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission
2. ส่งทางไปรษณียม์ าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กองบริหารวิชาการและนิสติ
งานบริการการศึกษา
หน่วยแนะแนวและรับเข้า
เลขที่ 59/13 หมู่ 1 ตาบลเชียงเครือ อาเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
ตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่
http://misreg.csc.ku.ac.th/admission

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงื่อนไขเฉพาะสาหรับรอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
1. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 1 หลักสูตร
2. หากผู้สมัครต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง คณะหลักสูตร หลังจากที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว
จะต้องขอสละสิทธิ์ชนคณะหลักสูตรเดิม และสมัครชหม่ชนคณะหลักสูตรที่ตอ้ งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และต้องชาระค่าสมัคร
ชหม่

หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 FB : Admission ku.csc

