
ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

สอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาต)ิ 

นางสาวอรุณวรรณ  ชัยวโิรจน และนางสาวยศวดี ธีรเจริญทรัพย ๐๒ ๕๗๙ ๕๕๖๖ ตอ ๔๖๑๗ 

 

แผนและหลักการรับสมัครผูเขาศึกษาตอระดับปรญิญาตร ี 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)  

โดยวิธีรับตรง ไมผานระบบเคลียริ่งเฮาส สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑.  ชวงระยะเวลาการรับสมัคร การสอบ และการเปดภาคการศึกษา 

 รอบท่ี ๓ 

- การรับสมัคร ตั้งแตวันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน  – วันศุกรท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

(รับสมัคร วันจันทร – วันอาทิตย ต้ังแตเวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

- วันประกาศผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน (ภาษาอังกฤษ) วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

- วันสอบขอเขียน (ภาษาอังกฤษ) วันเสารท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐    

- วันประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

- วันสอบสัมภาษณ (ภาษาอังกฤษ) วันเสารท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  

- วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ วันจันทรท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

- วันยืนยันสิทธิ์ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ วันอังคารท่ี ๖ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

       

๒. สถานที่สมัครสอบและบุคลากรผูรับผิดชอบ 

สถานที่สมัครสอบ: ศูนยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ช้ัน ๒ อาคารมนุษยศาสตร ๑ คณะมนุษยศาสตร  

                        โทรศัพท ๐๒ ๕๗๙ ๕๕๖๖ ตอ ๔๖๐๐ , ๔๖๑๗ 

บุคลากรผูรับผิดชอบ : สามารถติดตอสอบถามไดในวันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

-  นางสาวอรุณวรรณ  ชัยวิโรจน โทรศัพท ๐๒ ๕๗๙ ๕๕๖๖ ตอ ๔๖๑๗  

-  นางสาวยศวดี  ธีรเจริญทรัพย โทรศัพท ๐๒ ๕๗๙ ๕๕๖๖ ตอ ๔๖๐๐ 

   E-mail: dragonfly_kitman@hotmail.com 

-  อาจารยประพนธ  โอสถสัมพันธสุข  E-mail: fhumppo@ku.ac.th 

 

๓. คุณสมบัติผูสมัคร 

๓.๑ กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย 

    ๓.๑.๑   สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา)  

               โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไมนอยกวา ๒.๗๕ และ 

     ๓.๑.๒  มีผลคะแนน GAT ๒ (ภาษาอังกฤษ) และ PAT ๑ (ความถนัดทางคณิตศาสตร) หรือ GAT ๒  

               และ PAT ๗ (ความถนัดทางภาษาตางประเทศ) ท้ังนี้ ผูสมัครสามารถนําผลคะแนน GAT และ  

               PAT คร้ังใดก็ไดในรอบ ๒ ป นับจนถึงวันสมัคร มาใชในการสมัครสอบ และ 
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      ๓.๑.๓   มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                 พ.ศ.๒๕๔๘ รายละเอียดตามหมายเหตุทายเอกสาร 

หมายเหตุ***ทั้งนี้การคัดเลือกอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรและใหถือเปนที่สุด*** 

๓.๒ กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

     ๓.๒.๑ สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนน้ัน  

              (เชน มัธยมศึกษาปท่ี ๖, เกรด ๑๒, ป ๑๒) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไมนอยกวา  

              ๒.๗๕ ท้ังนี้ตองมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จาก 

              กระทรวงศึกษาธิการ และ 

 ๓.๒.๒  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Score   

          แบบ IBT ๗๕ คะแนนข้ึนไป หรือ IELTS Score ๖.๐ คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP ๕๕๐     

          คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET ๕๒๐ คะแนนข้ึนไป และ 

 ๓.๒.๓  มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษไมต่ํากวา ๓.๐๐ ในแตละวิชา และ 

     ๓.๒.๔  มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๘                       

รายละเอียดตามหมายเหตุทายเอกสาร 

      

๔. เอกสารในการสมัคร 

๔.๑ กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย 

- ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ 

- รูปสีขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๔ รูป พรอมเขียนช่ือดานหลัง 

- ใบแจงคะแนนผล GAT และ PAT ฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ 

- สําเนาบัตรประชาชนพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ  

- ใบรับรองแพทยฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ 

- สําเนาบัตรประชาชนผูปกครองพรอมรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ  

- สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ 

- คาสมัครสอบ ๑,๕๐๐ บาท  

๔.๒ กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

- ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ 

- รูปสีขนาด ๒ นิว้ จํานวน ๔ รูป พรอมเขียนช่ือดานหลัง 

- ใบแจงคะแนนผล TOEFL หรือ IELTS ฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ 

- สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทางพรอมรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ  

- ใบรับรองแพทยฉบับจริงพรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ 
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- สําเนาบัตรประชาชนผูปกครองหรือหนังสือเดินทางพรอมรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ  

- สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองถูกตอง ๔ ฉบับ 

- คาสมัครสอบ ๑,๕๐๐ บาท  

 

๕. วิธีการและเกณฑการคัดเลือก 

           การคัดเลือกประกอบดวย ๒ สวน คือ 

๕.๑ สวนที่ ๑ 

๕.๑.๑ กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย: คะแนนรวมจากการถวงน้ําหนักคะแนน GPA ซึ่งมีคาน้ําหนัก ๑๐%  

        คะแนน GAT ๒ (ภาษาอังกฤษ) มีคานํ้าหนัก ๑๕% และ PAT มีคานํ้าหนัก ๑๕%   

        และสอบขอเขียน ๓๐% 

๕.๑.๒ กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือตางประเทศ: คะแนนรวมจากการถวงน้ําหนักคะแนน GPA  

          ซึ่งมีคาน้ําหนัก ๑๐% คะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP ซึ่งมีคาน้ําหนัก ๑๕% คะแนน GPAX  

         วิชาคณิตศาสตร ๑๕% และสอบขอเขียน ๓๐% 

      ***ผูที่ไดคะแนนในสวนนี้สูงสุด ๗๐ อันดับแรก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ*** 

๕.๒  สวนท่ี ๒ 

๕.๒.๑ การสอบสัมภาษณดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาน้ําหนัก ๓๐%          
ตารางแสดงคาน้ําหนักเกณฑการคิดคะแนน 

กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย 

 GPA GAT 2 PAT1/PAT7 สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ รวม 

คาน้ําหนัก ๑๐% ๑๕% ๑๕% ๓๐% ๓๐% ๑๐๐% 

กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบนัการศึกษาในตางประเทศ 

 GPA TOEFL/IELTS GPAX: คณิตศาสตร 

หรือภาษาอังกฤษ 

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ รวม 

คาน้ําหนัก ๑๐% ๑๕% ๑๕% ๓๐% ๓๐% ๑๐๐% 

 

โครงการฯจะคัดเลือกผูท่ีมีคะแนนสอบรวมท้ังหมดไมเกินกวา จํานวน ๓๐ คน เขาศึกษาตอ ท้ังนี้กําหนดสํารองไว

ไมเกิน ๑๐ คน 



ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

สอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาต)ิ 

นางสาวอรุณวรรณ  ชัยวโิรจน และนางสาวยศวดี ธีรเจริญทรัพย ๐๒ ๕๗๙ ๕๕๖๖ ตอ ๔๖๑๗ 

 

 

      ๖ .การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา/การยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผาน Clearing-house  

 ไมเขารวมระบบ  Clearing-house 
 

      ๗ .การชําระเงินคาประกันสิทธิ์/คาธรรมเนียมการศึกษา/คายืนยันสิทธิ์ 

 ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาโดยผานบัญชีธนาคารของโครงการฯ โดยตรง 

 

หมายเหตุ คุณสมบัติอื่นๆ ของผูสมัคร ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามของ 

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบดวย               

๑. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดอันเปนลหุโทษ 

๒. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 

๓. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 

๔. ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 

รูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษา  

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 

(นานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑. รูปแบบการศึกษา 

เปนแบบทวิภาค หรือ ๒ ภาคการศึกษา โดยแตละภาคการศึกษามีระยะเวลา ๑๗ สัปดาห 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ กลางเดือนสิงหาคม – ปลายเดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ กลางเดือนมกราคม – ปลายเดือนพฤษภาคม 

ภาคฤดูรอน (หากมี) ตนเดือนมิถุนายน – ปลายเดือนกรกฎาคม 

๒. ลักษณะการสอน 

-  การสอนแบบเนนผูสอน ไดแก การบรรยาย การใหนิสิตศึกษาเอกสารประกอบการสอนดวยตนเอง  

 -  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก  การอภิปราย การสัมมนา การแบงกลุมเพื่อทําแบบฝกหัด/แกปญหาหรือ   

    วิเคราะหกรณีศึกษา การใหนิสิตคนควาประเด็น/หัวขอท่ีสนใจดวยตนเอง การทําและนําเสนอรายงาน  

 -  การสอนแบบบูรณาการดานการวิจัยกับการบริการวิชาการหรือการบริการวิชาชีพท่ีภาควิชาไดใหบริการแก   

    หนวยงานอื่น ไดแก ทัศนศึกษา การสัมภาษณบุคคลหรือหนวยงานในอุตสาหกรรมท่ีภาควิชาเคยใหบริการวิชาการ  

    หรือวิชาชีพ และการทําวิจัยในหัวขอท่ีสนใจ 



ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

สอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาต)ิ 

นางสาวอรุณวรรณ  ชัยวโิรจน และนางสาวยศวดี ธีรเจริญทรัพย ๐๒ ๕๗๙ ๕๕๖๖ ตอ ๔๖๑๗ 

 

***ชวงปลายของภาคตน ปการศึกษาท่ี ๔ นิสิตทุกคนตองสอบผานประมวลผลการเรียนรู (Exit Exam) กอนไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคปลาย ปการศึกษาท่ี ๔*** 

๓. การดูงานหรือการอบรมแบบเรงรัดในตางประเทศ 

     โครงการฯ จะจัดการดูงานหรือการอบรมแบบเรงรัด ณ ประเทศฮองกง สิงคโปร นิวซีแลนด หรือออสเตรเลีย ท้ังนี้

ขึ้นอยูกับสถานการณดานการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และกระแสการทองเที่ยวโลก ทั้ งนี้การดูงานหรือการอบรมแบบ

เรงรัดในตางประเทศไมไดเปนกิจกรรมบังคับ ซึ่งจะจัดขึ้นใหกับนิสิตท่ีสนใจและนิสิตท่ีไดรับทุนเรียนดีเดนของโครงการฯ การดู

งานหรือการอบรมแบบเรงรัดในตางประเทศจะจัดขึ้นในภาคฤดูรอนของปการศึกษาที่ ๒ และ/หรือ ภาคฤดูรอนของป

การศึกษาท่ี ๓ 

๔. การฝกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

            ตามหลักสตูร นิสิตทุกคนตองปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการท่ีเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมการ 

       ทองเที่ยว ตลอดภาคปลาย ปการศึกษาท่ี ๔ สวนการฝกงานในภาคฤดูรอน ของปการศึกษาท่ี ๒ และ ภาคฤดูรอน  

       ของปการศึกษาท่ี ๓ ไมไดเปนกิจกรรมบงัคับ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสนใจของนิสิต 

       

  

 




