
     
   

                    
ประกาศ 

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
---------------------- 

 

ด้วยโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตของโครงการฯ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

๑.๑    เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในระบบ
การศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนานาชาติภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

ในกรณีของผู้สมัครที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๑ แห่งให้ถือผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ของโรงเรียนที่ออกใบจบการศึกษาแก่ผู้สมัคร  

     ๑.๒ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พิจารณาจากคะแนนสอบอย่างน้อย ๑ รายการจาก
รายการดังต่อไปนี้ 
TOEFL (Paper-based)   ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๒๕ คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer- based Test)  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๑๙๖ คะแนน  หรือ 
TOEFL (Internet- based Test)  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๖๙ คะแนน  หรือ 
IELTS      ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๕.๕ คะแนน  หรือ 
SAT I (Verbal หรือ Critical Reading) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓๘๐ คะแนน  หรือ 
CU-TEP     ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๗๓ คะแนน  หรือ 
TU-GET     ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๒๕ คะแนน  หรือ 
GAT ๘๕ (ส่วนที่ ๒ ภาษาอังกฤษ)  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๙๐ คะแนน 

กรณีที่ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้น าจดหมายรับรองความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจาก

 



๒ 

 

 

สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษา (Letter of Recommendation) จ านวน ๒ ฉบับ 
มาประกอบร่วมในการสมัครด้วย  

๑.๓    มีคะแนนแสดงผลการเรียนในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 สอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
               หรือ 

SAT I (Math)    ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐๐ คะแนน หรือ 
 PAT ๗๑ (คณิตศาสตร์)   ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   ๗๐ คะแนน  
๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฏเกณฑ์ต่างๆ ของ

โครงการฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปได้อย่างเคร่งครัดทุก
ประการ 

หมายเหตุ 
๑. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEEL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET, 

GAT, PAT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ให้ลงชื่อ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลพร้อมทั้งแจ้ง username และ password เพ่ือให้ทางโครงการฯ 
สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได ้

๒. หากผู้สมัครจบการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
หรือ สายสามัญภายในประเทศ คะแนนการทดสอบตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ ที่น ามายื่นในการ
สมัครต้องยังไม่หมดอายุและให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผล
คะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
 

๒.  เกณฑ์การรับสมัคร 
โครงการฯ จะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครตามคุณสมบัติที่ระบุในข้อ ๑ 

การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด 
 
๓.  จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา 
 โครงการฯ จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน
ประมาณ ๑๐๐ คน 
 
๔.  ก าหนดวันรับสมัคร 
  สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ (อาคารพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 



๓ 

 

 

๕.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
๕.๑ ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บของโครงการฯ ได้ที ่

 http:/www.becon.eco.ku.ac.th/)  
   ๕.๒ ช าระเงินค่าสมัครที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ (อาคารพิทยาลงกรณ) คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวนเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมช าระค่าสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นต้น
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

   ๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (พ้ืนหลังสีขาวหรือสีน้ าเงิน) โดยติดที่ใบสมัคร ๑ รูปและ
บัตรประจ าตัวผู้สมัคร ๑ รูป 

   ๕.๔ หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) และหลักฐานรับรองคะแนนของการทดสอบตาม
คุณสมบัติข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๓ ฉบับตัวจริง ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาของภาค
เรียนสุดท้ายจากสถาบัน ให้ใช้ใบคาดว่าจะจบการศึกษา 

   ๕.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ/หรือส าเนาหนังสือเดินทางหน้าที่แสดงรูปของผู้สมัคร  
จ านวน ๑ ฉบับ 

   ๕.๖ ส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีรายชื่อของผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย 
และ/หรือ มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 

    
 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
     โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ http:/www.becon.eco.ku.ac.th 

ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
 ๗.  วันสอบสัมภาษณ์  
    วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารปฏิบัติการคณะ

เศรษฐเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ห้องประชุม ชั้น ๖ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์จะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมายื่นแสดงสิทธิ์
ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์   

 
 ๘.  เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
    โครงการฯ จะใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จากผลคะแนนที่ประเมินจากใบสมัคร

และเอกสารประกอบการสมัครและผลคะแนนที่ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 



๔ 

 

 

 ๙.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ของโครงการฯ ที่
http:/www.becon.eco.ku.ac.th 

 
 ๑๐. การรายงานตัว 
    ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียม

อ่ืนๆ ตามประกาศในระเบียบของโครงการฯ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น -๑๖.๐๐ น ณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ (อาคารพิทยาลง
กรณ) ในกรณีที่รอผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจะต้องแสดงและน าส่งหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ภายในวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ หากพ้นก าหนดนี้ทาง
โครงการฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 

 ๑๑. ค่าธรรมเนียม 
    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมพิเศษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิตโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                                                                                                                     
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 

(ผศ.ดร.อรุณี  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์) 
ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 


