ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562
เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
---------------------------------------------------เพื่ อเอื้อประโยชน์ แก่เยาวชนผู้ มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒ นาศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กาหนดรายละเอียดในการรับสมัครและ
การคัดเลือกบุ คคลเข้าศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา
2562 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ งใจศึ ก ษาเล่ าเรี ย น
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด
ทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิ พากษาของศาล เว้น แต่ในกรณี ที่ โทษนั้น เกิดจากความผิ ดอันได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
เป็ น นั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียน
ล่วงหน้ าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา
2563 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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3. คณะ และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดรับเข้าศึกษา จานวน 384 คน ดังนี้
ลาดับ
วิทยาเขต / คณะ
จานวนรับ (คน)
บางเขน
1
คณะเกษตร
10
2
คณะประมง
15
3
คณะวนศาสตร์
10
4
คณะวิทยาศาสตร์
101
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20
6
คณะเศรษฐศาสตร์
10
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
40
8
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
33
9
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
10
10 คณะสิ่งแวดล้อม
10
11 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
10
รวม
269
วิทยาเขตกาแพงแสน
12 คณะประมง (กาแพงแสน)
15
รวม
15
วิทยาเขตศรีราชา
13 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
10
14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
30
รวม
40
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
15 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
60
รวม
60
รวมทั้งสิ้น
384
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครคณะหรือสาขาวิชา รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 อันดับ โดยเรียงตามลาดับความต้องการ
ก่อนหลัง โดยไม่ซ้ากัน
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5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
5.1.1 รับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 2-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.
5.1.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
-- ไม่มีค่าสมัคร -6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
6.2 กรอกข้ อ มู ล การสมั ค รผ่ า นระบบรั บ สมั ค ร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวั น ที่
ที่กาหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม พร้อมแนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร
6.3 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ทางระบบรับสมัคร Online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.4 การเปลี่ ย นแปลงคณะ/สาขาวิช าที่ ส มัคร ผู้ ส มัครสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ต้องดาเนิ นการ
ให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครในระบบรับสมัคร Online โดยมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัคร
ครั้งสุดท้ายเป็นข้อมูลในการคัดเลือก
7. เอกสารประกอบการสมัคร
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็น รูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ
พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง
200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด
A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็ นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.3 ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 (ภาคต้ น ) รวม 5 ภาคเรีย น
ที่โรงเรี ย นออกให้ พร้ อมมีต ราประทั บ ของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็น ไฟล์ น ามสกุล .pdf
รวม 1 ไฟล์ (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.4 กรณี ที่ ชื่อหรื อชื่อสกุ ล ของผู้ ส มัคร ตามบั ตรประจาตั วประชาชนไม่ตรงกับ ส าเนาระเบี ยนแสดง
ผลการเรี ย น ให้ ถ่ ายเอกสารหลั กฐานการเปลี่ ย นชื่ อหรือ ชื่อ สกุ ล บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็ น ไฟล์
นามสกุล .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
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8. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
8.1 คุณสมบัติทั่วไป
8.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
8.3 ผลการเรี ย น วิ ช าฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว วิ ท ยา และคณิ ตศาสตร์ ตามที่ ค ณะและสาขาวิ ช าก าหนด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
8.4 การสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด
กรณี ที่ มี ผู้ ผ่ านเกณฑ์ ม ากกว่ าจ านวนรับ มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กตามล าดั บ คะแนนของ
ผลการเรี ย น ผู้ ที่ มี ร ะดับ ผลการเรี ย นสู งกว่าจะได้รับ การคั ดเลื อ กก่ อน ทั้ งนี้ โดยให้ อ ยู่ในดุ ล ยพิ นิ จของคณะ
กรรมการฯ คณะและสาขาวิชาที่รับนิสิตเข้าศึกษา
9. การประกาศผลการคัดเลือก
9.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์
การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ โดยประกาศในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อฯ อีกครั้ง
9.2 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กต้ องเข้าสอบสั มภาษณ์ ในวั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 (เวลาและสถานที่ จ ะ
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา
สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
9.3 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ทาง www.admission.ku.ac.th
และทาง http://www.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
9.4 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563
ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้ น ตอนที่ ทปอ. ก าหนด จึ งจะได้ รั บ การประกาศรายชื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
10. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาสังกัด
คณะในปี การศึ ก ษา 2563 ไม่ มี การช าระเงิน ค่ าประกัน สิ ท ธิ์ ใด ๆ ล่ ว งหน้ า ส าหรับ ค่ าธรรมเนี ยมการศึก ษา
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ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการตามกาหนดการ
ในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
11.1 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาให้ ส มาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 1) ในวันที่
30-31 มกราคม พ.ศ. 2563
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนิน การใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่า
ผู้ นั้ น สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ผ่ า นระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
11.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การยืนยัน
สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้าย
ที่ได้รับการเลือก
11.4 ผู้ ที่ยื น ยั น สิ ทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ ว สมาคมที่ ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดาเนินการนารายชื่อไปตั ดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(TCAS) ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการ
ยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
11.5 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดาเนินการสละสิทธิ์
(ช่วงที่ 1) ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.mytcas.com
เท่านั้น ไม่รับแจ้งการสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จ
การศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
12.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้า
ศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
12.3 หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้ วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ยื น ยั น สิ ท ธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิช า จะถูกระงับ สิ ท ธิ์ในการเข้าศึก ษา
ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563
ที่
วัน เดือน ปี
1 2-16 ธ.ค. 2562
2
13 ม.ค. 2563
3
18 ม.ค. 2563
4
30 ม.ค. 2563
5 30-31 ม.ค. 2563
6 1-2 ก.พ. 2563

กาหนดการ
รับสมัคร Online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS
สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1)

สถานที่
www.admission.ku.ac.th
www.admission.ku.ac.th
กาหนดการอื่น ๆ จะแจ้งอีกครั้ง
www.admission.ku.ac.th
http://www.mytcas.com
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 1)
www.admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562
เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 Portfoilo)
รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา
จานวนรับ
เคมี
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
บางเขน
คณะเกษตร
คหกรรมศาสตร์
เคมีการเกษตร
วิทยาศาสตร์เกษตร
เกษตรเขตร้อน
การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
อาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร
เทคโนโลยีระบบเกษตร
คณะประมง
ประมง
คณะวนศาสตร์
วนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
สถิติ
ฟิสิกส์

10
2
1
3
1
1
1
1
15
15
10
10
101
4
5
4
4
5

≥C
≥C
≥C
≥C
≥C
≥C
≥C

≥C

≥C

≥C
≥C
≥C
≥C
≥C
≥C
-

≥C

≥C

-

≥C

เลือก 2 วิชาไม่น้อยกว่า C
≥C+*
≥B
≥C
-

≥B+
≥C+*
≥C
≥C

≥C+*
≥C+*
≥C
≥C

เงื่อนไข

- เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
- เลือก 2 วิชา ไม่น้อยกว่า D

เลือก 1 ใน 3 วิชา
-

≥B
-

*เลือกเคมี หรือฟิสิกส์
*เลือกคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
-

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1) หน้า 1 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562
เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 Portfoilo)
รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา
จานวนรับ
เคมี
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
เงื่อนไข
10
≥C+
≥C+
จุลชีววิทยา
10
≥C*
≥C*
≥C*
≥C+
*เลือกเคมี หรือคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
พันธุศาสตร์
6
≥C
≥C+
พฤกษศาสตร์
4
≥C
≥B
สัตววิทยา
6
≥C+
≥C+
ชีวเคมี
5
≥B
≥B
วิทยาการคอมพิวเตอร์
5
≥C+
≥C+
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
5
≥C+
≥C+
≥C+
ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
วิทยาศาสตร์พนื้ พิภพ
≥B
≥B*
≥B*
*เลือกคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
เคมีอุตสาหกรรม
5
4
≥C
≥C
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
4
≥C
≥C
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
5
≥C+*
≥C+*
≥C+*
≥B
*เลือกเคมี หรือคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
10
≥B
≥C+*
≥C+*
*เลือกคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
20
คณะวิศวกรรมศาสตร์
≥B+
≥B+
เลือก 2 วิชา ไม่ต่ากว่า B+
เลือกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์
20
หรือ
หรือ
≥B
≥B
≥B
เลือก 3 วิชา ไม่ต่ากว่า B
คณะเศรษฐศาสตร์
10
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
10
≥C
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1) หน้า 2 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562
เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 Portfoilo)
รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา
จานวนรับ
เคมี
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
เงื่อนไข
คณะสัตวแพทยศาสตร์
40
สัตวแพทยศาสตร์
40
≥B+*
≥B+*
≥B+*
≥B+
*เลือกเคมี หรือคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
33
เทคโนโลยีการบรรจุ
5
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
เทคโนโลยีชีวภาพ
5
เลือก 2 วิชา ไม่น้อยกว่า C
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
5
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า B
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า B
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
5
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
5
≥C
≥C
≥C
1. เลือก 2 ใน 3 วิชา
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทคนิคการสัตวแพทย์
การพยาบาลสัตว์
คณะสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน

10
5
5
10
10
10
10

≥C
≥C

-

-

≥C
≥C

-

≥C

-

-

≥C

-

เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C หรือ
เลือก 2 วิชา ไม่น้อยกว่า D

ผู้สมัครทีเ่ ลือกสาขาวิชานี้ในลาดับที่ 1
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1) หน้า 3 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562
เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 Portfoilo)
รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา
จานวนรับ
เคมี
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
เงื่อนไข
วิทยาเขตกาแพงแสน
คณะประมง
15
ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า) วิทยาเขตกาแพงแสน
15
≥C
≥C
≥C
เลือก 1 ใน 3 วิชา
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
10
เคมี
5
≥C+
≥C+*
≥C+*
*เลือกคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5
≥C+
≥C+
≥C+
เลือก 2 ใน 3 วิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
30
วิศวกรรมโยธา
5
≥C+
≥C+
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
5
≥C+
≥C+
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
5
≥C+
≥C+
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5
≥C+
≥C+
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
5
≥C+
≥C+
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
5
≥C+
≥C+
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
60
เทคโนโลยีการอาหาร
10
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
ทรัพยากรเกษตร
10
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
10
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1) หน้า 4 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562
เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1 Portfoilo)
รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา
จานวนรับ
เคมี
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา
ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
10
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
10
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
สัตวศาสตร์
10
เลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า C
รวมทัง้ สิ้น
384

เงื่อนไข
-

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1) หน้า 5 จาก 5

