ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
---------------------------------เพื่อให้การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๗) เฉพาะนิสิตหลักสูตร ๔ ปี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบเกี่ยวกับ
การทดสอบไว้ดังต่อไปนี้
๑. นิสิตต้องตรวจสอบรายชื่อ ผังที่นั่ง วันเวลา และสถานที่จัดสอบ ในตารางจัดห้องสอบไล่ของแต่
ละวิทยาเขต หากไม่พบรายชื่อหรือมีข้อมูลผิดพลาด ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องดําเนินการติดต่อสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล หรือสํานักงานวิทยาเขต ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการก่อนถึงกําหนดวันทดสอบฯ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๒. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดนิสิตตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัว ณ สถานที่สอบ ก่อนเริ่มเวลาสอบอย่างน้อย ๖๐ นาที และมีสิทธิ์
เข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการประจําห้องสอบอนุญาตเท่านั้น ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กําหนด จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔. ผู้เข้าสอบต้องยินยอมให้กรรมการประจําห้องสอบตรวจสอบสิ่งของก่อนเข้าห้องสอบ
๔.๑ หลักฐานที่ใช้แสดงตนสําหรับการเข้าสอบต้องเป็นเอกสารฉบับจริงและต้องยังไม่หมดอายุ
ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางสําหรับนิสิตชาวต่างชาติ) และบัตรประจําตัวนิสิต
สําหรับกรณีผู้เข้าสอบ KU-EXITE ต้องเตรียมดินสอดําที่มีความเข้มไม่น้อยกว่า 2B จํานวน
ไม่เกิน ๓ แท่ง ยางลบดินสอ และปากกาหมึกสีน้ําเงินหรือสีดํา มาด้วยตนเอง
๔.๒ สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ได้แก่ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด นาฬิกา
กุญแจ กระเป๋าใส่เอกสาร อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากทรัพย์สินของผู้เข้า
สอบ
สําหรับกรณีผู้เข้าสอบ TOEIC ให้ดูข้อกําหนดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้าย
๕. ผู้เข้าสอบต้องเข้านั่งประจําที่ในห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่พูดคุย และไม่ส่งสิ่งของให้กันเมื่ออยู่
ในห้องสอบ
๖. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าหมดเวลาสอบ และกรรมการประจําห้องสอบเก็บ
กระดาษคําตอบเรียบร้อยแล้ว
๗. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ หรือสิ่งคัดลอกใด ออกจากห้องสอบ
๘. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในประกาศฉบับนี้ หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายส่อทุจริตหรือทุจริต รวมถึง
ฝ่าฝืนคําสั่งของกรรมการประจําห้องสอบ ต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต และให้ถือว่าการสอบของผู้นั้นเป็นโมฆะ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
---------------------------------------วิทยาเขตบางเขน
สถานที่สอบ อาคารศูนย์เรียนรวม 3
แบบทดสอบ TOEIC สอบวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
09.00–12.00 น.

14.00-17.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)
 คณะมนุษยศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 คณะวิทยาศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 คณะบริหารธุรกิจ (ทุกหลักสูตร)
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ทุกหลักสูตร)
 คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรไทย จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
 คณะสิ่งแวดล้อม (ทุกหลักสูตร)
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แบบทดสอบ KU-EXITE สอบวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
09.00–12.00 น.

14.00-17.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 คณะเกษตร (ทุกหลักสูตร)
 คณะประมง (ทุกหลักสูตร)
 คณะวนศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)
 คณะวิทยาศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 คณะเศรษฐศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 คณะมนุษยศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
 คณะสังคมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ทุกหลักสูตร)

2/6

วิทยาเขตกาแพงแสน
สถานที่สอบ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 และอาคารศูนย์เรียนรวม 3
แบบทดสอบ TOEIC สอบวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
09.00–12.00 น.

14.00-17.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 คณะเกษตร กำแพงแสน (ทุกหลักสูตร)
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีวิทยำ
 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษำ (4ปี)
 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
- ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์
- ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์

แบบทดสอบ KU-EXITE สอบวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
09.00–12.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 คณะประมง (ทุกหลักสูตร)
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ทุกหลักสูตร)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน (ทุกหลักสูตร)
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
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วิทยาเขตศรีราชา
สถานที่สอบ
อาคาร 1 บริการวิทยาการ , อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม 1 , อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2
แบบทดสอบ TOEIC สอบวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
09.00–12.00 น.
14.00-17.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ (ทุกหลักสูตร)
 คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ (ทุกหลักสูตร)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ทุกหลักสูตร)
 คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ (ทุกหลักสูตร)
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ทุกหลักสูตร)
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ทุกหลักสูตร)
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถานที่สอบ อาคาร 14
แบบทดสอบ TOEIC สอบวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
09.00–12.00 น.
14.00-17.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ทุกหลักสูตร)
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)

แบบทดสอบ KU-EXITE สอบวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
09.00–12.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ทุกหลักสูตร)
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สถาบันสมทบ
สถานที่สอบ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แบบทดสอบ TOEIC สอบวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
14.00-17.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 วิทยาลัยการชลประทาน

แบบทดสอบ KU-EXITE สอบวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
เวลาสอบ
14.00-17.00 น.

คณะ/หลักสูตร
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
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