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ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  (ภาคพิเศษ) 

ปีการศึกษา  2558 

-------------------------------------------------- 

ด้วยโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ท าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)        
ปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและก าหนดดังนี้ 

 1. หลักสูตรที่เปิดรับ 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) จ านวน 80 คน 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

  2.1  เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2  สัญชาติไทยต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือกรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐาน
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
  2.3 มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ประกอบด้วย 
O-NET, GAT, และ PAT โดยติดตามค่าน้ าหนักดังนี้ 
 

ประเภทการสอบ/วิชาที่สอบ ค่าน  าหนักร้อยละ 
1. O-NET 40.00 
2. GAT 35.00 
3.PAT  รหัส 71  (คณิตศาสตร์) 25.00 

รวม 100.00 
 

หมายเหตุ O-NET  ได้แก่  วิชาภาษไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ 

  2.4  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
  2.5  เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว  เพราะความประพฤติไม่
เหมาะสมหรือกระท าความผิดต่างๆ  ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ  



3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
  3.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่าย 
  3.2  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  1  ชุด 
  3.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ชุด 
  3.4  ส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ( ใบ  รบ. ) จ านวน  1  ชุด  
หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียน 
  3.5  ส าเนาผลคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  GAT, PAT   
โดยผลการสอบนั้นยังไม่หมดอายุ  (คะแนน  GAT และ PAT   มีอายุ  2  ปี  นับจากวันที่ประกาศผลสอบ  ) 
  3.6   ส าเนาผลคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  O-NET  
จ านวน  1 ชุด 
  3.7  ส าเนาเอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ส าเนาเปลี่ยนชื่อ  -  นามสกุล  จ านวน 1 ชุด 
หมายเหตุ 1. ส าเนาเอกสารทุกชุด  ผู้สมัครต้องลงรายมือชื่อรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง 
  2.  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหากตรวจพบว่าเอกสาร
ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ  จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ 
 
 4.  การรับใบสมัครและการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  4.1 สมัครด้วยตัวเอง โดยน าเอกสารมายื่นสมัครที่ อาคาร 9 ชั น 5 ห้อง 506 (SC9-506) 
โครงการจัดตั งภาควิชาบริหารธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยเสียค่าด าเนินการสอบคัดเลือก คนละ 300 บาท             
         ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ เว็บไซต์ http://www.flas.ku.ac.th หรือ 
http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th/  
       *** ตั งแต่วันอังคาร ที ่2 มิถุนายน 2558 ถึงวันศุกร์ ที ่12 มิถุนายน 2558 
  4.2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ใบสมัครและเอกสาร
ในการสมัครสอบให้เรียบร้อย พร้อมธนาณัติค่าด าเนินการในการสอบคัดเลือก จ านวน 300 บาท 

          โดยสั่งจ่ายในนาม  นายด ารงค์ ถาวร  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ก าแพงแสน ส่งมาที่    
โครงการจัดตั งภาควิชาบริหารธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
(โปรดระบุ “เอกสารประกอบการสมัคร Q10” บริเวณมุมซ้ายล่างของซองเอกสาร)  

            *พิจารณาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา วันจันทร์ที ่8 มิถุนายน 2558 วันสุดท้าย 
               โดยให้ผู้สมัครมารับบัตรประจ าตัวตัวสอบได้ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยน าบัตรประชาชนมา
แสดงเพื่อข้อรับบัตรประจ าตัวผู้สอบ  
 
 หมายเหตุ   กรณีที่ผู้สมัครได้ด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินค่าด าเนินการสอบคัดเลือกจ านวน  
300 บาท เรียบร้อยแล้ว  หากโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้  โครงการฯ จะไม่คืนเงินค่า
ด าเนินการสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆ  



 5. เกณฑ์การคัดเลือก 
  โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด (ภาคพิเศษ)  จะพิจารณาผู้มี
สิมธ์เข้าสอบสัมภาษณ์โดยการเรียงล าดับคะแนนตามค่าน้ าหนักท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อที่ 2.3 
 
 6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ  ห้องโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อาคาร  9  ชั้น  5  ทั้งนี้ผู้สมัครดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  
http:// www.flas.ku.ac.th หรือ  http://bus-econ. flas.ku.ac.th/ 
 
 7. การสอบสัมภาษณ์ 
  วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ตั งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 9 ชั น 5 ห้อง 508 
(SC9-508) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 5  
 
 8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  
  วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. หน้าห้องโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506  
 
 9. รายงานตัวผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ  
  วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. โดยผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต้องมารายงานตัวและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือยืนยันสิทธิ์ จ านวน 28,200 บาท โดยส่ังจ่ายดร๊าฟ ธนาคารไทยพาณิชย์ใน
นามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน (เขียนชื่อ – นามสุกล ตัวบรรจง หลังดร๊าฟให้
เรียบร้อย) ณ ห้องโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506 
 หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพ่ือแสดงความจ านงเข้าศึกษาต่อภายในก าหนดวันและเวลาของ
โครงการฯ หากไม่มารายงานตัวในวัน-เวลาที่ก าหนดนะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 10. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
  10.1 โครงการหลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการตลาด (ภาคพิเศษ) ขอสงวนสิทธ์
ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรับเข้าศึกษา หากพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือแสดงข้อความในการสมัคร หรือ
ใช้เอกสารหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ หรือปกปิด หรือปกปิด หรือเป็นเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร โดย
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) จะตัดสิทธิ์การสมัคร หรือเพิกถอน
สภาพการเป็นนิสิตทันที พร้อมทั้งด าเนินการทางกฎหมาย 
  10.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การตลาด (ภาคพิเศษ) จะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ตั้งแต่ชั้นปีที่1 จนจบ
การศึกษา และไม่มีสิทธิ์ขอย้ายไปศึกษาในหลักสูตรอ่ืนๆ ในภาคปกติ 
  10.3 การสมัครโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) จะไม่
ตัดสิทธิ์ส าหรับการคัดเลือกกับส่วนกลาง (Admissions กลาง) 
 11. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  

http://www.flas.ku.ac.th/


 หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 4ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี แต่ละสัปดาห์จะเรียน 6 วันคือ 
  -  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 15.00 – 20.00 น. 
  -  วันเสาร์    เวลา 08.30 – 16.00 น. 

12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

       1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลายแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 28,200 บาท 
ประกอบด้วย 
  1.1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ                3,700    บาท 
  1.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ ภาคการศึกษาละ               4,500    บาท 
  1.3 ค่าละทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ              18,500    บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ             8,000   บาท  ประกอบด้วย 
           2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะ ภาคการศึกษาละ                 2,000    บาท 
           2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ           6,000    บาท 
3. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
          3.1 ค่าด าเนินการสอบคัดเลือก                                             300     บาท 
          3.2 ค่าประกันของเสียหายส าหรับนิสิตแรกเข้า                        1,000    บาท 
          3.3 ค่าบัตรประจ าตัวนิสิตแรกเข้า                                           200     บาท 
          3.4 ค่าเอกสารชุดมอบตัวแรกเข้า                                            300     บาท 
          3.5 ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ                           3,700     บาท  
                          (กรณีท่ีมีการลาพักการศึกษาเท่านั้น) 
         3.6 ค่าธรรมเนียมขอสอบชดเชย หน่วยกิตละ                             50     บาท 
         3.7 ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (การนับ
จ านวนวันเพ่ือค านวณค่าปรับตามข้อ 3.7 ให้นับตั้งแต่วันที่พ้นก าหนดให้การด าเนินการจนถึงวันที่มา
ด าเนินการ โดยนับวันหยุดราชการรวมด้วยเศษของวันนับเป็นหนึ่งวัน) 
 4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ นอกเหนือจกที่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
 5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ก าหนดไว้จะขอคืนไม่ได้ ยกเว้นค่าปรับของเสียหายตามข้อ 3.2 จะขอรับคืน
ได้เต็มจ านวนหรือจ านวนที่คงเหลืออยู่เมื่อได้หักหนี้สินผูกพันที่ต้องช าระและขอคืนได้เมื่อพ้นสภาพการเป็น
นิสิต 
 หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณภาคการศึกษาละ 26,700 บาท (ยกเว้นภาคการศึกษา
แรก ภาคการศึกษาละ 28,200 บาท ซึ่งคิดจากรายการข้อ 1 , 3.2 และ 3.4) โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 
ปี ประมาณ 215,100 บาท  
 เงื่อนไขการศึกษา 
                 1.  นิสิตจะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1           
จนจบการศึกษา   
        2. นิสิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
 



 13.  ปฎิทินกิจกรรม 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2558 
โครงการจัดตั งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

รายการ วัน เดือน ปี รายละเอียด 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - ดาวน์โหลดในสมัครได้ที่เว็บไซต์                          
http:// www.flas.ku.ac.th หรือ 
http://bus-econ. flas.ku.ac.th/ 

การสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 

ตั งแต่วันอังคารที่ 2 มิถุนายน  ถึง 
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

- สมัครด้วยตนเอง   
ในวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30  น.  
ณ  ห้องโครงการจัดตั งภาควิชาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ (อาคาร 9 ชั น 5 ห้อง 506)          
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน    

- สมัครทางไปรษณีย์   
สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายด ารงค์ ถาวร ณ ที่ท าการ
ไปรษณีย์ก าแพงแสน  
ส่งมาที่ โครงการจัดตั งภาควิชาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน         
ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140   
(โปรดระบุ “เอกสารประกอบการสมัคร Q10” บริเวณ
มุมซ้ายล่างของซองเอกสาร)  
*ภายในวันจันทร์ที่  8  มิถุนายน 2558  โดยยึดวัน
ตามตราประทับตราไปรษณีย์ 

  

http://www.flas.ku.ac.th/


ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน  
พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น.  

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์                         
http:// www.flas.ku.ac.th หรือ  
http://bus-econ. flas.ku.ac.th/ 

เข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
(ลงทะเบียนรายงานตัวเข้า
สัมภาษณ์เวลา 07.30 -10.30 น.) 

-สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  
http:// www.flas.ku.ac.th หรือ   
http://bus-econ. flas.ku.ac.th/ 
-สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร  9  ชั น  5  ห้อง  508        
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน        

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้า
ศึกษา 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

- สามารถดูรายละเอียดได้ที่ประกาศหน้าห้องโครงการ
จัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตก าแพงแสน     อาคาร  9  ชั้น  5  ห้อง  506 

การรายงานตัวและ
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ส าหรับผู้มีรายชื่อตัว
จริงที่มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา) 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมารายงานตัวและช าระค่าธรรม 
เนียมการศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์  จ านวน  28,200  บาท  
โดยสั่งจ่ายดร๊าฟธนาคารไทยพาณิชย์ในนาม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   
(เขียนชื่อ – นามสกุล  ตัวบรรจง หลังดร๊าฟให้เรียบร้อย)  
ณ  ห้องโครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  

หมายเหตุค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน  28,200  บาท   
- ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ     3,700 บาท 
- ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท 
- ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 
18,500 บาท 
- ค่าประกันของเสียหายส าหรับนิสิตแรกเข้า 1,000  บาท 
- ค่าเอกสารชุดมอบตัวแรกเข้า                   300  บาท 
- ค่าบัตรประจ าตัวนิสิตแรกเข้า      200 บาท 

 
 

 

http://www.flas.ku.ac.th/
http://www.flas.ku.ac.th/


14.  การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม                                                                                                        

             ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  อาคาร  9  ชั้น  5  
ห้อง  506  หรือโทร  034 –281105 – 6 ต่อ 7229, 087-696-6707, 061-395-1551, 089-204-1720, 
084-040-4999, 081-278-8226  ในเวลาราชการ  (08.30 – 16.30 น.) 


