ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
(TCAS รอบที่ 2 โควตา)
---------------------------------------------------เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถสมัครเข้าศึกษาตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเอง
สนใจ และสามารถต่อยอดความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีคุณค่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการเมล็ ดพันธุ์
สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สาหรับผู้สมัครที่จบ
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดาเนินงาน
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยกาเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
ชาวประมง เจ้าของกิจการ หรืออาชีพอื่น ๆ ตามที่สาขาวิชากาหนด โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
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2.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด แบ่งเป็น
2.2.1 ผู้ ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรือ เที ยบเท่ า ให้ ใช้ ผ ลการเรีย นเฉลี่ ย สะสมตั้ งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร
2.2.2 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรือ เที ย บเท่ า ให้ ใช้ ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคเรียน
2.3 มีผลคะแนนสอบ O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ ตามที่สาขาวิชากาหนด
2.4 มี ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิช าความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ปีการศึกษา 2563 หรือกรณีมีผลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง (อายุไม่เกิน 2 ปี) ให้ใช้ผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด
2.5 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563
2.6 ผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามทีส่ าขาวิชากาหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
3. คณะ สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดรับเข้าศึกษา จานวน 340 คน ดังนี้
ลาดับ
คณะ/สถาบัน
จานวนรับ (คน)
1
คณะเกษตร
146
2
คณะประมง
33
3
คณะวนศาสตร์
5
4
คณะวิทยาศาสตร์
21
5
คณะเศรษฐศาสตร์
40
6
คณะสังคมศาสตร์
16
7
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24
8
คณะมนุษยศาสตร์
8
9
คณะบริหารธุรกิจ
5
10 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
5
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3
12 คณะสิ่งแวดล้อม
5
13 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
10
14 วิทยาลัยการชลประทาน
15
15 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
4
รวม
340
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4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
5.1.1 รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 6–26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.
5.1.2 ชาระเงินค่าสมัคร วันที่ 6–26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สามารถชาระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3) ชาระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
6.2 กรอกข้ อมู ล การสมัค รผ่ านระบบรั บ สมั ค ร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวัน ที่ ที่ ก าหนด
โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนินการ
ชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
6.4 เมื่ อช าระเงิน ค่ าสมั ค รเรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งจะถือ ว่าการสมั ครเสร็จสิ้ น สมบู รณ์ (โปรดตรวจสอบหลั ก ฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย
6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวม
วันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.6 กรณี ผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่ส มัคร ภายหลั งจากที่ได้ช าระเงิน
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูล การสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
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7. เอกสารประกอบการสมัคร
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดีย่ ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสี
ขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80%
ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาด
ของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
7.2 ส าเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้ าที่มี รูปของผู้ ส มัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ที่โรงเรียน
ออกให้ พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf รวม 1 ไฟล์ (กรณีมี
2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.4 กรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.5 เอกสารรับรองการเป็นทายาทของบิดาหรือมารดา ซึ่งประกอบอาชีพ ตามที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งออกโดย
ทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์
นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB แบ่งเป็น
7.5.1 กรณี อาชีพเกษตรกร ให้ ใช้แบบฟอร์มที่กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งรับรองโดย
สานักงานเกษตรอาเภอหรือเกษตรจังหวัด
7.5.2 กรณี อ าชี พ ชาวประมง ต้ อ งมี ห นั งสื อ รับ รองความเป็ น บุ ต รชาวประมงของบิ ด าหรือ มารดา
ที่ออกโดยสมาคมการประมงแต่ละท้องถิ่น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
7.5.3 กรณี อ าชี พ อื่ น ๆ ให้ แ นบเอกสารรั บ รองการประกอบอาชี พ ซึ่ งลงนามรับ รองโดยผู้ บั ง คั บ
บัญชาสูงสุด ของหน่วยงานพร้อมมีตราประทับของหน่วยงาน
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
8.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมั ค รจะสมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ส มั ค รผ่ า นระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้ อ ม
แนบไฟล์ รู ป ถ่ ายและเอกสารประกอบการสมั ค ร และช าระเงิน ค่ า สมั ค รตามช่ อ งทางที่ ก าหนด มิ เช่ น นั้ น จะถื อ ว่ า
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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8.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้
8.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากาหนด
8.2.2 หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพตามที่สาขาวิชากาหนด
8.2.3 ผลคะแนนสอบ O-NET (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) ตามที่สาขาวิชากาหนด
8.2.4 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8.2.5 ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8.2.6 ผลการสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด
8.2.7 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามที่สาขาวิชากาหนด
การน าคะแนนทดสอบ O-NET GAT/PAT และวิช าสามัญ 9 วิช า มาเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา
คัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ที่
สทศ. กาหนด ดูรายละเอีย ดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่ส อบได้ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบ
รายวิ ช าที่ ส าขาวิ ช าก าหนดให้ ค รบถ้ ว น ส าหรั บ ผู้ ที่ ท ดสอบไม่ ค รบทุ ก รายวิ ช าตามความต้ อ งการของ
สาขาวิชา หรือไม่เข้าสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) จะไม่ได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้ ส มั ค รไม่ ต้ อ งยื่ น ผลคะแนนทดสอบมายั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของผู้ ส มัค รตามเกณฑ์ (ข้อ 8.2) จะได้ รับ การประกาศรายชื่ อเป็ น ผู้ มีสิ ท ธิ์
สอบสัมภาษณ์ โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
8.4 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกต้องเข้าสอบสั มภาษณ์ ในวัน ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 (เวลาและสถานที่ จะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่ าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์
ถือว่าสละสิทธิ์
8.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ทาง www.admission.ku.ac.th
และทาง http://www.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
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8.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2563 ทาง
http://www.mytcas.com ตามขั้ น ตอนที่ ทปอ. ก าหนด จึ งจะได้ รับ การประกาศรายชื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์เข้ าศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
9. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 ไม่มีการชาระเงิน
ค่าประกันสิ ทธิ์ใด ๆ ล่ วงหน้ า ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ
สาหรับ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาให้ เป็ น ไปตามประกาศของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ มีสิ ทธิ์เข้าศึกษาจะต้อง
ดาเนินการตามกาหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
10.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่ อประกาศให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์เข้ าศึก ษายื น ยั น สิ ท ธิ์เข้ าศึ ก ษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวัน ที่ 22-23 เมษายน
พ.ศ. 2563
10.2 ผู้ มี สิ ท ธิ์เข้ าศึ ก ษาต้อ งด าเนิ น การแจ้งการยืน ยัน สิ ท ธิ์เข้าศึก ษาในมหาวิท ยาลั ย /สถาบั น /กลุ่ ม สถาบั น
ที่ ต นได้ รั บ การคั ด เลื อ กเพี ย ง 1 แห่ ง เท่ านั้ น ทาง http://www.mytcas.com ตามวั น เวลาและขั้ น ตอนที่ ส มาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การยืนยันสิทธิ์ได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
10.4 ผู้ ที่ ยื น ยัน สิ ทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว สมาคมที่ป ระชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.)
จะด าเนิ น การน ารายชื่ อ ไปตั ด สิ ท ธิ์ ในการสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (TCAS)
ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิ กรายชื่อ
ผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
10.5 กรณี ผู้ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษา (รอบที่ 2) แล้ ว ต้ อ งการสละสิ ท ธิ์ก ารเข้ าศึ ก ษา ให้ ด าเนิ น การสละสิ ท ธิ์
(ช่วงที่ 2) ในวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.mytcas.com เท่านั้น
ไม่รับแจ้งการสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
สถานที่
www.admission.ku.ac.th
6-26 ก.พ. 2563
รับสมัคร Online และชาระเงินค่าสมัคร
และชาระเงินตามที่กาหนด
22-25 ก.พ. 2563 สอบ GAT/PAT
สทศ.
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 สอบ O-NET
สทศ.
14-15 มี.ค. 2563 สอบวิชาสามัญ
สทศ.
27 มี.ค. 2563
ประกาศผลสอบ O-NET
http://www.niets.or.th
1 เม.ย. 2563
ประกาศผลสอบ GAT/PAT
http://www.niets.or.th
5 เม.ย. 2563
ประกาศผลสอบวิชาสามัญ
http://www.niets.or.th
10 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.admission.ku.ac.th
18 เม.ย. 2563
สอบสัมภาษณ์
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
22 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
www.admission.ku.ac.th
22-23 เม.ย. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS http://www.mytcas.com
24-25 เม.ย. 2563 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1-2)
http://www.mytcas.com
กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักบริหารการศึกษา
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 E-mail: admission@ku.ac.th
 โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051
 เว็บไซต์ www.admission.ku.ac.th
 facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission

เว็บไซต์รับสมัคร KU-TCAS (รอบที่ 2)
www.admission.ku.ac.th

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยกาเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เกษตรกร ให้ใช้แบบฟอร์มที่กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งรับรองโดยสานักงานเกษตรอาเภอหรือเกษตรจังหวัด
2. ชาวประมง ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นบุตรชาวประมง ที่ออกโดยสมาคมการประมงแต่ละท้องถิ่น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. อาชีพอืน่ ๆ ให้แนบเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุด ของหน่วยงานพร้อมมีตราประทับของหน่วยงาน
คณะ สาขาวิชา
คณะเกษตร
 คหกรรมศาสตร์
 เคมีการเกษตร
 วิทยาศาสตร์เกษตร
 เกษตรเขตร้อน
 อาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร
 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
 เทคโนโลยีระบบเกษตร
คณะประมง
 ประมง

รับ

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือก

11
10
71
8
13
7
12
14

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
5. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
6. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์
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1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.25
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพชาวประมง หรือเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
หรือแปรรูปสัตว์น้า

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 1 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
คณะวนศาสตร์
 วนศาสตร์

รับ

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา

5

1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
3. คะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ (29) ภาษาอังกฤษ (39) คณิตศาสตร์ 1 (49) ฟิสิกส์
(59) เคมี และ (69) ชีววิทยา
4. มีคุณสมบัติตาม ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เป็นผู้มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลเดียวกับที่ตั้งของสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์
ทั้ง 7 แห่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบรู ณ์ นับถึงวันที่สมัคร ดังนี้
1) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลาปาง
3) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้าเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้าเขียว
จ.นครราชสีมา
4) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์
5) สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
6) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
7) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต ต.ทุ่งพระยา และ
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
โดยมีหนังสือรับรองภูมิลาเนาของนักเรียนจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือนายกเทศมนตรี และหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานีขา้ งต้นของคณะวนศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
2. คะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา คือ
- 29 ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20
- 39 คณิตศาสตร์ 1 คิดเป็นร้อยละ 20
- 49 ฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ 20
- 59 เคมี คิดเป็นร้อยละ 20
- 69 ชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 20
เงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบครบทุกวิชา
3. การสอบสัมภาษณ์
4. การวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 2 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
 เคมี

รับ

 ชีววิทยา
 สัตววิทยา

3
3

 สถิติ

4

1

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ากว่า 2.75
5. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 20 คะแนน
6. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
และ PAT2 ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ คิดเป็น 20%
4. คะแนน GAT คิดเป็น 20%
5. คะแนน PAT1 คิดเป็น 20%
6. คะแนน PAT2 คิดเป็น 40%
7. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน PAT1
4. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 3 จาก 17

คณะ สาขาวิชา

รับ

 สถิติ (ต่อ)

 ฟิสิกส์

1

 จุลชีววิทยา

2

 พันธุศาสตร์

1

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน และ PAT2 ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.20
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 160 คะแนน และ PAT2 ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์

1. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้าหนัก 20%
3. คะแนน GAT ค่าน้าหนัก 80%

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 4 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 พันธุศาสตร์ (ต่อ)

รับ

 พฤกษศาสตร์

3

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT (ไม่กาหนดคะแนนขั้นต่า)
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1 เกษตรกร หรือทายาท
6.2 ชาวประมง หรือทายาท
6.3 เจ้าของธุรกิจ Startup หรือ SME
6.4 เป็นผู้นาท้องถิน่ หรือชุมชน
6.5 เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาในโครงการตามพระราชดาริหรือโครงการหลวง
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1 เกษตรกร หรือทายาท
6.2 ชาวประมง หรือทายาท
6.3 เจ้าของกิจการประกอบธุรกิจการเกษตร
6.4 เป็นผูป้ ฏิบัติงานประจาในโครงการตามพระราชดาริหรือโครงการหลวง

เกณฑ์การคัดเลือก
4. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 5 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 ชีวเคมี

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ)

รับ
1

2

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน
5. คะแนนตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
5.1 คะแนน GAT/PAT
- GAT ไม่ตากว่
่ า 150 คะแนน
- PAT1 ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
- PAT2 ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
- คะแนนรวม 3 วิชา ไม่ตากว่
่ า 300 คะแนน
5.2 วิชาสามัญ
- วิชา 49 ฟิสิกส์ ไม่ต่ากว่า 20 คะแนน
- วิชา 59 เคมี ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
- วิชา 69 ชีววิทยา ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน
- คะแนนรวม 3 วิชา ไม่ตากว่
่ า 220 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT/PAT หรือ วิชาสามัญ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดในคุณสมบัติเฉพาะข้อ 5 (5.1-5.2)
4. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนนO-NET (03) ภาษาอังกฤษ หรือ
คะแนนภาษาอังกฤษ ตามข้อคุณสมบัติเฉพาะข้อ 4
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 6 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ) (ต่อ)

คณะเศรษฐศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 ธุรกิจการเกษตร

รับ

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 31 คะแนน หรือ คะแนนภาษาอังกฤษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- TOEFL (PBT/ITP) > 437 CBT > 125 IBT > 43
- IELTS > 4
- KU-EPT > 40
- OOPT > 40
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- เกษตรกร หรือธุรกิจด้านการเกษตร
- ชาวประมง หรือธุรกิจด้านการประมง
- นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์
- ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์
- สัตวแพทย์

10
10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
4. คะแนน O-NET (03) ไม่ตากว่
่ า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และวิชาสามัญ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา (29)
ภาษาอังกฤษ (39) คณิตศาสตร์ 1
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง ธุรกิจด้านการประมง
หรือผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
4. คะแนน GAT PAT1 และ วิชาสามัญ 4 วิชา
คือ 09 19 29 39
5. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 7 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
(ภาคพิเศษ)
 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

รับ
5

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และวิชาสามัญ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา (29)
ภาษาอังกฤษ (39) คณิตศาสตร์ 1
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง ธุรกิจด้านการประมง
หรือผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
4. คะแนน GAT PAT1 และ วิชาสามัญ 4 วิชา
คือ 09 19 29 39
5. การสอบสัมภาษณ์

 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT (ไม่กาหนดคะแนนขั้นต่า) และ PAT1 ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง หรือสมาชิกสหกรณ์
คณะกรรมการ หรือฝ่ายจัดการสหกรณ์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
4. คะแนน GAT และ PAT1
5. การสอบสัมภาษณ์

คณะสังคมศาสตร์
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ)

5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือชาวประมง

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์

5

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 8 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ)
 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ)

รับ
2
2
2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 เทคโนโลยีการบรรจุ

2

 เทคโนโลยีชีวภาพ

2

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ชาวประมง หรือเจ้าของธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์
5. บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป
บรรจุภัณฑ์ โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของ
กลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา
ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
4. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา
ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
4. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 9 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 เทคโนโลยีชีวภาพ (ต่อ)

รับ

 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

2

 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)

5

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ยา อาหารสัตว์ เครื่องสาอาง หรือพลังงาน โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ
ของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ
ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
ทุกสาขา โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของ
กลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา
ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
4. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา
ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
4. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 10 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ) (ต่อ)

รับ

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(ภาคพิเศษ)

2

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
ทุกสาขา โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการ
ของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิต
หรือแปรรูปอาหาร โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์
และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดย
คณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา
ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
4. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา
ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
4. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 11 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(ภาคพิเศษ) (ต่อ)

รับ

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ

3

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (นานาชาติ)

3

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิต
หรือแปรรูปอาหาร โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์
และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดย
คณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 250 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
หรือธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทากิจการเกี่ยวกับ
สิ่งทอ โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของ
กลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองจากผู้อานวยการ
หรืออาจารย์ประจาชัน้ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีผ่ สู้ มัครกาลังศึกษาอยู่
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
4. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 56 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา
ไม่น้อยกว่า 250 คะแนน
4. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 หรือ
คะแนนภาษาอังกฤษ ตามคุณสมบัติเฉพาะข้อ 5
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 12 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (นานาชาติ) (ต่อ)

คณะมนุษยศาสตร์
 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

รับ

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
หรือคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- TOEFL (PBT/ITP ≥ 500 CBT ≥ 173 IBT ≥ 61)
- IELTS ≥ 5.5
- OOPT ≥ 60
- KU-EPT ≥ 50
- CU-TEP ≥ 75
- TU-GET ≥ 520
- TOEIC ≥ 500
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
ทุกสาขา โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของ
กลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร

5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
4. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 170 คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน หรือ
PAT7 (77-83) ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
5. คะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา คือ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา (29) ภาษาอังกฤษ
โดยผลรวม 3 วิชา ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการ
ประชุมหรือนิทรรศการ ด้านธุรกิจที่พักแรม ด้านธุรกิจร้านอาหาร หรือเป็นกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 หรือ PAT7
4. คะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา คือ (09) ภาษาไทย
(19) สังคมศึกษา และ (29) ภาษาอังกฤษ
5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 13 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

รับ
3

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
4. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม
ร้านอาหาร บริษัทจัดนาเที่ยว สายการบิน ฯลฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหาร
ระดับกลางขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพซึ่งออกโดยสถานประกอบการ

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

คณะบริหารธุรกิจ
 การตลาด

5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
4. คะแนน GAT และ PAT1
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง โดยพิจารณาความต้องการในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร ธุรกิจการเกษตรหรืออุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT และ PAT1
4. การสอบสัมภาษณ์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านตัดขน ร้านอุปกรณ์สาหรับสัตว์
ร้านขายอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. GAT คิดเป็นร้อยละ 50
4. PAT1 คิดเป็นร้อยละ 20
5. PAT2 คิดเป็นร้อยละ 30
6. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 14 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
เชิงบูรณาการ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

คณะสิ่งแวดล้อม
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม

รับ

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือก

3

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่น
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป โดยเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
4. คะแนน GAT และ PAT4 แต่ละวิชาไม่ตากว่
่ าค่าเฉลี่ยของประเทศ
5. เป็นทายาทโดยกาเนิดของผูป้ ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ตามรายการดังนี้
5.1 ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ
5.2 ผู้ประกอบการด้านการผลิตอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
5.3 ผู้ประกอบการด้านอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตร
6. แสดงหลักฐานการดาเนินธุรกิจตามลักษณะในข้อ 5 พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์
หรือผลิตผลจากกิจการ หรือภาพถ่ายของธุรกิจหรือกิจการ

1. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
(ช่วงคะแนน 2.75-4.00) คิดเป็น 10%
3. คะแนน GAT และ PAT4 คิดเป็น 10%
4. การสอบสัมภาษณ์ การแสดงทักษะและความถนัด
เชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ คิดเป็น 30%
5. ความเหมาะสมของกิจการ และการเป็นทายาทของ
กิจการที่จะนาความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด คิดเป็น 50%

5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
5. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. พิจารณาจากคะแนนรวมวิชาสามัญ 3 วิชา คือ
(39) คณิตศาสตร์ 1 (59) เคมี และ (69) ชีววิทยา
4. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 15 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
(ต่อ)

รับ

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
6. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
7. คะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา คือ (29) ภาษาอังกฤษ (39) คณิตศาสตร์ 1
(49) ฟิสิกส์ (59) เคมี และ (69) ชีววิทยา
8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง หรือเจ้าหน้าป่าไม้

เกณฑ์การคัดเลือก

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปีการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. คะแนน O-NET (รายวิชา 03 04 05) หรือ V-NET (ทักษะภาษาและการสื่อสาร
และทักษะการคิดและการแก้ปญ
ั หา) แต่ละวิชาไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1 เกษตรกร หรือทายาท
5.2 ชาวประมง หรือทายาท
5.3 เจ้าของกิจการประกอบอาหาร หรือทายาท
5.4 เจ้าของธุรกิจ Startup หรือ SME
5.5 เป็นผู้นาท้องถิน่ หรือชุมชน
5.6 เป็นผู้ปฏิบัติงานประจาในโครงการตามพระราชดาริหรือโครงการหลวง

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2. คะแนน O-NET หรือ V-NET
3. คะแนน GAT คิดเป็น 20% PAT1 คิดเป็น 20%
และ PAT2 คิดเป็น 60%
4. การสอบสัมภาษณ์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
4. คะแนน GAT (ไม่กาหนดคะแนนขั้นต่า)
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของกิจการธุรกิจ

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT
4. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 16 จาก 17

คณะ สาขาวิชา
วิทยาลัยการชลประทาน
 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

รับ

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา

15

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โดยเรียนวิชา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT3 แต่ละวิชาต้องไม่ต่ากว่า x̅ - 0.5 S.D.
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ
ซึ่งออกโดยสานักงานเกษตรจังหวัด หรือสานักงานเกษตรอาเภอที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT3 คิดเป็นร้อยละ 40
โดยมีสัดส่วน ดังนี้
2.1 GAT สัดส่วน 20%
2.2 PAT1 สัดส่วน 30%
2.3 PAT3 สัดส่วน 50%
4. การสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 60

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สศู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 17 จาก 17

เลขที่............................
หนังสือรับรอง
จากสานักงานเกษตรอาเภอหรือสานักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อใช้ในการสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................................
ตาแหน่ง ...............................................................................................................................................................
หน่วยงาน/องค์กร............................................................................................................................. .....................
........................................................................................................................................................................ ......
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เป็นบิดา/มารดาของ............................................................................................................ ..............................
อยู่ บ้ านเลขที่ ..................หมู่ที่ ...............ตาบล........................อาเภอ.....................จังหวัด.............. .........
ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยปลูก  ข้าว  มันสาปะหลัง  ยางพารา  อื่นๆระบุ ...................
โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน  เช่าพื้นที่ทาการเกษตร  อื่นๆ ระบุ......................................................
และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่.....................................................ตาบล.............................อาเภอ.........................
จังหวัด.........................................................จานวน..........................ไร่.............................งาน จริง

ลงชื่อ...............................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................................
วันที่.........................................................
(ประทับตราของหน่วยงาน)

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้เพื่อรับรองว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ประกอบอาชีพทางการเกษตร
เป็นหลักจริง หากไม่ใช่เกษตรกร จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติที่ถูกต้องตามประกาศการรับสมัคร ลักษณะ
การประกอบอาชีพทางเกษตร ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

