ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา โครงการรับตรง
ประจําปการศึกษา 2556
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชามีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี
ราชา โครงการรับตรง ประจําปการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร และจํานวนรับเขาศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 สาขาวิชา รวมทัง้ สิน้ 250 คน ดังนี้
1.1 ภาคปกติ 4 สาขาวิชา
1.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร รับจํานวน 50 คน
1.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับจํานวน 50 คน
1.1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา รับจํานวน 50 คน
1.1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจํานวน 40 คน
1.2 ภาคพิเศษ 1 สาขาวิชา
1.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต รับจํานวน 60 คน
หมายเหตุ: ผูสมัครสามารถเลือกอันดับไดสูงสุดจํานวน 2 อันดับ โดยเรียงลําดับตามความตองการมาก
ที่สุด เปน อันดับที่ 1 และความตองการรองลงไปเปนอันดับที่ 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอสงวนสิทธิ์ใน
กรณีที่อาจรับนิสิตไมเต็มจํานวนทีก่ ําหนด
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.2 เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (สายวิทย-คณิต)
2.3 เปนผูมีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร และมีวินัย
2.4 ผู ส มั ค รจะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
2.4.1 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
2.4.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย

2.4.3 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
2.4.4 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติ ตามขอ 2 ขอใดขอหนึ่ง หรือหากตรวจ
พบวาเอกสารที่ใชในการสมัครคัดเลือกเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไดรับการสง
ชื่อเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวจะถูกถอนสถานภาพการเปนนิสิตทันที
3. เกณฑการพิจารณา
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาจะทําการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคะแนนตามองคประกอบ และน้ําหนัก
ขององคประกอบดังนี้
- ผลคะแนนทดสอบ GAT
รอยละ 25
- ผลคะแนนทดสอบ PAT 1
รอยละ 25
- ผลคะแนนทดสอบ PAT 3
รอยละ 50
รวม
100
คะแนนที่ใช
4. วิธีการสมัคร
4.1 ทําการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลนที่ www.eng.src.ku.ac.th/admission56
ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 – 4 มกราคม 2556 (วันสุดทายปดระบบเวลา 16.30 น.)
4.2 พิมพใบชําระเงินคาสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน
4.3 ชําระเงินคาสมัคร จํานวน 300 บาท ณ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมี
คาธรรมเนียมจํานวน 10 บาท
5. กําหนดการ
วัน เดือน ป
กิจกรรม
9 พฤศจิกายน 2555 – 4 มกราคม 2556 รับสมัครออนไลน
11 มกราคม 2556
ประกาศรายชือ่ ผูสมัคร
25 มกราคม 2556
ประกาศรายชือ่ ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา รอบที่ 1
25 – 31 มกราคม 2556
ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา รอบที่ 1 ยืนยันสิทธิก์ ารเขาศึกษาโดย
ดําเนินการดังนี้
1. กรอกขอมูลยืนยันการรายงานตัว
2. ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
- ภาคปกติ จํานวน 26,100 บาท
- ภาคพิเศษ จํานวน 37,200 บาท
(ผูผานการคัดเลือกที่ไมยนื ยันสิทธิ์ภายในกําหนดถือวาสละสิทธิ)์
8 กุมภาพันธ 2556
ประกาศรายชือ่ ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา รอบที่ 2

วัน เดือน ป
8 - 15 กุมภาพันธ 2556

22 กุมภาพันธ 2556
23 กุมภาพันธ 2556
4-5 มีนาคม 2556

11-17 มีนาคม 2556

กิจกรรม
ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา รอบที่ 2 ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาโดย
ดําเนินการดังนี้
1. กรอกขอมูลยืนยันการรายงานตัว
2. ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
- ภาคปกติ จํานวนเงิน 26,100 บาท
- ภาคพิเศษ จํานวนเงิน 37,200 บาท
(ผูผานการคัดเลือกที่ไมยนื ยันสิทธิ์ภายในกําหนดถือวาสละสิทธิ)์
ประกาศรายชือ่ ผูยืนยันสิทธิท์ ั้งหมด
สงรายชื่อเขาระบบรับตรงผานเคลียริ่งเฮาส (ของ สอท.)
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา สงรหัสระบุตัวบุคคล เพือ่ ใชในการ
ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส
(E-mail)
ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส www.cuas.or.th
*หากไมดาํ เนินการใดๆ จะถือวาสละสิทธิ์ การเขาศึกษาระบบรับตรง
ของมหาวิทยาลัย ทีเ่ ขารวมในระบบเคลียริง่ เฮาสของปการศึกษา
2556

หมายเหตุ
- กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดติดตามไดจาก www.eng.src.ku.ac.th/admission56
6. เงื่อนไขการรับเขาศึกษา
6.1 ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย สําหรับภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเปนการยืนยันสิทธิก์ าร
เขาศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนด และเงินคายืนยันสิทธิ์การเขาศึกษานี้ ไมสามารถขอคืนหรือโอนไปยังสวนอื่น
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.2 ผูที่ยืนยันสิทธิ์ในโครงการรับตรงจะตองมารายงานตัวและมอบตัว เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษา
ตามวัน เวลา ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด ทั้งนี้จะประกาศใหทราบภายหลัง หากไมมารายงานตัว
ตามวันและเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการรับตรง และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
คาธรรมเนียมทุกกรณี
6.3 ผูที่ยืนยันสิทธิ์ในโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะแจงรายชื่อผูมารายงานตัวให
สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) เพื่อประกาศใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส รวมทั้ง
ดํ า เนิ น การตั ด สิ ท ธิ์ ใ นการสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระบบกลาง

(Admissions) ประจําปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณากรณียกเลิกการยืนยันสิทธิ์
ดังกลาว
6.4 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตรวจสอบแลวพบวาผูที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการรับตรง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามากกวา 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเขาศึกษาใน
โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมิตองบอกกลาวหรือแจงใหทราบลวงหนา
6.5 การยายคณะของนิสิตที่เขาศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนไปตาม
ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548 และโดยความเห็นชอบ
ของอธิการบดีเปนรายกรณี
6.6 เพื่อประโยชนตอทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาดําเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาใหถือเปนที่สิ้นสุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

