เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 1 จาก 4

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

จานวนรับ 50 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบ GAT PAT 1 และ PAT 2 หรือ คะแนนสอบวิชาสามัญ 5 วิชา รหัส 29 39 49 59 และ 69
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน (ตามข้อ 1.3)
2.3 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.4) โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีที่ 1 พิจารณาจากผลรวมค่าน้าหนักคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ดังนี้
GAT (20 %) นาคะแนนดิบ X 0.2
PAT 1 (30 %) นาคะแนนดิบ X 0.3
PAT 2 (50 %) นาคะแนนดิบ X 0.5
สามารถใช้ผลคะแนนสอบจากปี พ.ศ. 2559-2562 โดยคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา หลังจากคูณน้าหนักแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 75
และเลือกใช้ผลคะแนนที่ดีที่สุดทีไ่ ด้ของแต่ละปี
กรณีที่ 2 พิจารณาจากผลรวมของคะแนนสอบวิชาสามัญ 5 วิชา ดังนี้
รหัสวิชา 29 39 49 59 และ 69 โดยคะแนนรวมต้องไม่ต่ากว่าผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งประเทศแต่ละรายวิชา
ในการสอบครั้งนั้น (เลือกผลสอบ 1 ครั้ง จากปี พ.ศ. 2559-2562)
เงื่อนไขการรับเข้า ทั้ง 2 กรณี ต้องอัปโหลดสาเนาใบคะแนนทดสอบผ่านระบบรับสมัคร โดยมีสัดส่วนการรับจากกรณีที่ 1 จานวน 50%
และกรณีที่ 2 จานวน 50% ทั้งนี้ สัดส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจานวนผู้สมัครทีผ่ ่านเกณฑ์ และต้องผ่านการพิจารณาจาก
กรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2.4 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ (ตามข้อ 2.2-2.3)
3.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30-10.30 น. สถานที่ ห้อง 5524 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 2 จาก 4

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

จานวนรับ 50 คน

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 3 จาก 4

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)

จานวนรับ 20 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบ GAT PAT 1 และ PAT 2
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.4) โดยพิจารณาจากผลรวมค่าน้าหนักคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ดังนี้
GAT (20%) นาคะแนนดิบ X 0.2
PAT 1 (30%) นาคะแนนดิบ X 0.3
PAT 2 (50%) นาคะแนนดิบ X 0.5
2.3 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 เอกสารแสดงผลคะแนนสอบ (ตามข้อ 2.2)
3.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30-10.30 น. สถานที่ ห้อง 5524 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 4 จาก 4

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

จานวนรับ 20 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (กรณีใช้ผลสอบ IB ต้องผ่านการเข้าทดสอบแล้ว
และอยู่ระหว่างรอผลการสอบ IB) แผนการเรียนวิทย์–คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่ง
1.3 มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 31 คะแนน หรือ
TOEFL (PBT/ITP > 500, CBT > 173, IBT > 61) หรือ IELTS > 5.5 หรือ TOEIC > 600 หรือ OOPT > 60 หรือ KU EPT > 50
หรือ CU-TEP > 75 หรือ TU GET > 520
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง (2.1-2.4) ดังนี้
2.1 ผลรวมค่าน้าหนักผลสอบ GAT/PAT ดังนี้
GAT รหัสวิชา 85 (คิดน้าหนัก 20%)
PAT 1 รหัสวิชา 71 (คิดน้าหนัก 30%)
PAT 2 รหัสวิชา 72 (คิดน้าหนัก 50%) หรือ
2.2 คะแนน SAT ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ
2.3 ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
2.4 พิจารณาประวัตผิ ลงานหรือข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมด้านวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.5 การสอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาอังกฤษ) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลีย่ สะสม หรือใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
กรณีใช้ผลสอบ IB ซึ่งยังไม่ประกาศผลสอบ ต้องแสดงเอกสารการสมัครเข้าทดสอบและต้องยื่นผลการสอบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ผลคะแนนสอบ O-NET (03) ภาษาอังกฤษ หรือผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ตามข้อ 1.3)
3.4 เอกสารผลคะแนนสอบ ตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือประวัติผลงานตามข้อ 2.4
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30-10.30 น. สถานที่ ห้อง 5524 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ หรือสาเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 (ถ้ามี) ประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

