
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

(TCAS รอบท่ี 2 โควตา) 
----------------------------------------------------   

 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถสมัครเข้าศึกษาตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเอง
สนใจ และสามารถต่อยอดความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีคุณค่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการเมล็ดพันธุ์       
สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

1.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทานจัดการเรียน 
การสอนที่วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในสาขาวิชา ณ วิทยาเขต       
ที่คัดเลือกได้  
 
2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครที่จบ
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงาน
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544   

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเครง่ครัดทุกประการ 
2.6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
3.1 ผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยก าเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพ ตามที่

สาขาวิชาก าหนด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2) โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจัดตั้งข้ึนถูกต้องตามกฎหมาย  

3.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า หรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนด แบ่งเป็น 
3.2.1  ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร 
3.2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคเรียน 
3.3 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยมีจ านวน    

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ ากว่าที่สาขาวิชาก าหนด 
3.4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 

(PAT) ตามที่สาขาวิชาก าหนด โดยใช้คะแนนของปีการศึกษา 2565 หรือกรณีมีผลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง    
(อายุไม่เกิน 2 ปี) ให้ใช้ผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด  

3.5 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
3.6 ประวัติผลงาน หรือผลสอบวิชามาตรฐานต่าง ๆ หรือวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 
4.  คณะ สาขาวิชา และจ านวนที่รับเข้าศึกษา 

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดรับเข้าศึกษา จ านวน 321 คน ดังนี้ 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย จ านวนรับ (คน) 

1 คณะเกษตร 86 
2 คณะประมง 40 

3 คณะวนศาสตร์ 10 
4 คณะวิทยาศาสตร์ 20 

5 คณะเศรษฐศาสตร์ 40 

6 คณะสังคมศาสตร์ 44 
7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 

8 คณะมนุษยศาสตร์ 7 

9 คณะบริหารธุรกิจ 13 
10 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 9 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 

12 คณะสิ่งแวดล้อม 5 
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ล าดับ คณะ/วิทยาลัย จ านวนรับ (คน) 
13 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 2 

14 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 2 

15 วิทยาลัยการชลประทาน 20 
 
5.  การเลือกคณะหรือสาขาวิชา   

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา   
 
6.  ก าหนดการรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 

6.1 การรับสมัครและการช าระเงิน 
6.1.1 รับสมัครวันที่  15 กุมภาพันธ์  – 22 มีนาคม พ .ศ . 2565 ผ่ านระบบ online ทาง 

www.admission.ku.ac.th 
เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. 

6.1.2 ช าระเงินค่าสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยช าระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่     
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3) ช าระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร  

6.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครคนละ 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)    

 
7.  ขั้นตอนการสมัคร 

7.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร) 
7.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่ก าหนด   

โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 

7.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ช าระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ก าหนด หากผู้สมัครมิได้ด าเนินการ
ช าระเงินค่าสมัครตามท่ีก าหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ 

7.4 เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน      
การช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย 

7.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการช าระเงินได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว  1 วัน           
(ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันหยุดท าการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบ 
online ที่ www.admission.ku.ac.th 
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online  
และช าระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

7.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ช าระเงิน     
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว  ต้องไม่เกิน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก 
 
8.  เอกสารประกอบการสมัคร 

8.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสี
ขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% 
ของพ้ืนที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาด
ของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

8.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

8.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ที่โรงเรียน 
ออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf รวม 1 ไฟล์ (กรณ ี      
มี 2 หน้า ใหส้แกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

8.4 กรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ตรงกับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg 
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.5 เอกสารรับรองการเป็นทายาทของบิดาหรือมารดา ซึ่งประกอบอาชีพตามที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งออกโดย 
ทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย บนกระดาษขนาด A4 
แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB แบ่งเป็น  

 8.5.1 กรณีอาชีพเกษตรกร ให้ใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งรับรองโดย
ส านักงานเกษตรอ าเภอหรือเกษตรจังหวัด 

 8.5.2 กรณีอาชีพชาวประมง ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นบุตรชาวประมงของบิดาหรือมารดา         
ที่ออกโดยสมาคมการประมงแต่ละท้องถิ่น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

8.5.3 กรณีอาชีพอ่ืน ๆ ให้แนบเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้บังคับ     
บัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมมีตราประทับของหน่วยงาน 
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9.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
9.1 การสมัคร online และการช าระเงินค่าสมัคร 
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อม    

แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และช าระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ก าหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า         
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

9.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้ 
 9.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และจ านวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

9.2.2 หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบอาชีพตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
9.2.3 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 

(PAT) ซึ่งจัดสอบโดย ทปอ. 
  9.2.4 ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดสอบโดย ทปอ. 

 9.2.5 ประวัติผลงานหรือผลสอบวิชามาตรฐานต่าง ๆ หรือวิชาความถนัดเฉพาะ ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  
9.2.6 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจาก  ทปอ.              
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

9.3 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ (ข้อ 9.2) จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์     

สอบสัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login 
เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง 

9.4  การสอบสัมภาษณ์   
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (วัน เวลา สถานที่และวิธีการ

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา   
สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์  และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือก    
ในล าดับส ารองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

การน าคะแนนทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ที่ ทปอ. ก าหนด          
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ https://www.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชา
ที่สาขาวิชาก าหนดให้ครบถ้วน ส าหรับผู้ที่ทดสอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชา       
จะไม่ได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ 
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9.5 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 
 
 

9.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   

ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. ก าหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
10.  การช าระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ไม่มีการช าระเงิน
ค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ 
ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้อง
ด าเนินการตามก าหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง 

 
11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

11.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2565 
 11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ด าเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจ าปี
การศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 

11.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้    
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก 

11.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)       
จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)            
ประจ าปีการศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิก
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว 

 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่ วัน เดือน ปี ก าหนดการ เว็บไซต์ / สถานที่ 

1 
15 ก.พ. – 22 มี.ค. 

2565 
รับสมัคร Online และช าระเงินค่าสมัคร www.admission.ku.ac.th 

2 27 เม.ย. 2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

www.admission.ku.ac.th 

3 29 – 30 เม.ย. 2565 สอบสัมภาษณ์  ก าหนดการจะแจ้งอีกครั้ง 

4 ภายใน 3 พ.ค. 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

www.admission.ku.ac.th 

5 4 – 5 พ.ค. 2565 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  http://www.mytcas.com 

6 6 พ.ค. 2565 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบท่ี 1 – 2) http://www.mytcas.com 
7 8 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 www.admission.ku.ac.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ 
www.admission.ku.ac.th 

 

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 ส านักบริหารการศึกษา 

       อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 E-mail: admission@ku.ac.th 
 โทรศัพท์  0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051 หรือ 8205 – 8206  
 เว็บไซต์  www.admission.ku.ac.th 
 facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission 

 

http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.facebook.com/kuadmission


เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 1 จาก 19 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2 โควตา) 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยก าเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพ ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะเกษตร (86 คน)    
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ  
และการก าหนดอาหาร 

8 
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 70% 
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 30% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 
 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร 8 

วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 5 

วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 8 
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร 6 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 40 
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 5 

วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 6 

คณะประมง (40 คน)    
วท.บ. สาขาวิชาประมง 
 
 
 
 
 
 
 

40 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.25 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
5. ผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   5.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงหรือแปรรูปสัตว์น้ า  
โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 80% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 2 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาประมง  (ต่อ) 
 

   5.2 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ส าเร็จการศึกษาจากคณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเอกสารรับรองการส าเร็จการศึกษา    
   5.3 เคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางด้านวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 

คณะวนศาสตร์ (10 คน)    

วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยใช้ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (29) คณิตศาสตร์ 1 (39) 
ฟิสิกส์ (49) เคมี (59) และชีววิทยา (69)             
4. มีคุณสมบัติตาม ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้     
   4.1 เป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลเดียวกับท่ีตั้งสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ทั้ง 7 แห่ง ดังนี้ 
        1) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
        2) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ล าปาง 
        3) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ าเขียว  
จ.นครราชสีมา 
        4) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
        5) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์พังงา ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
        6) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด 
        7) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต ต.ทุ่งพระยา และ ต.ท่ากระดาน  
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงทรา 

1. คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา รวม 5 วิชา 
2. การวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา  
20 นาที 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 3 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์  (ต่อ) 
 

        โดยมีหนังสือรับรองภูมิล าเนาของนักเรียนจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
นายกเทศมนตรี และหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานีข้างต้นของคณะวนศาสตร์ 
   4.2 เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสวนป่า อ.อ.ป. หรือในชุมชนที่มีป่าชุมชน 
หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสวนป่า หรือประธานคณะกรรมการป่า
ชุมชน หรือหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่อนุรักษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ (20 คน)    
วท.บ. สาขาวิชาเคมี 1 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
2. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

3 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววทิยา ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน  
และ PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน  
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
3. การสอบสัมภาษณ์  
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 4 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาชวีเคมี 
 
 
 
 
 

1 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง (4.1 หรือ 4.2) ดังนี้ 
    4.1 กรณีใช้คะแนนสอบ GAT/PAT  
         4.1.1 คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนน 
         4.1.2 คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
         4.1.3 คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา 
                 ไม่ต่ ากว่า 300 คะแนน 
    4.2 กรณีใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
         4.2.1 คะแนนวิชาเคมี (59) ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
         4.2.2 คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา รหัส 09 19 29 39 49 59 และ 69  
                 รวม 7 วิชา ไม่ต่ ากว่า 220 คะแนน 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง  

1. คะแนนผ่านตามคุณสมบัติเฉพาะ 
(ข้อ 4.1 หรือ 4.2)  
2. การสอบสัมภาษณ์  
 
     

วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา 3 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 40 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
2. การสอบสัมภาษณ์ วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา (เอกสัตววิทยา) 

 
 
 
 

3 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 5 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา 
วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา (เอกสัตววิทยา) 
(ต่อ) 

5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน  
6. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง  

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และเทคโนโลยี (นานาชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   4.1 TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 437 คะแนน           
   4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 125 คะแนน                 
   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 43 คะแนน                     
   4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.0 คะแนน      
   4.5 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน                         
   4.6 OOPT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน และ PAT2 ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยมีหนังสือรับรองการ
ประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือองค์การจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย   
    6.1 เกษตรกร หรือธุรกิจด้านการเกษตร 
    6.2 ชาวประมง หรือธุรกิจด้านการประมง 
    6.3 นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ 
    6.4 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ 
    6.5 สัตวแพทย์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. คะแนน PAT1  
3. คะแนน PAT2  
4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 6 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
 
 

1 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง  

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
2. การสอบสัมภาษณ์  
 

วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 
 
 

1 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75  
4. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
6. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
3. การสอบสัมภาษณ์  

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. คะแนน PAT1 และ PAT2 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง 

1. คะแนน PAT1 40%  
2. คะแนน PAT2 60% 
3. การสอบสัมภาษณ์  
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 7 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาสถิต ิ
 
 
 
 
 

4 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50% 
2. คะแนน PAT1 50% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ (40 คน)    

ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
5. คะแนน GAT ส่วนที ่2 ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
6. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
หรือคณะกรรมการ หรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 40% 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 20% 
5. การสอบสัมภาษณ์ 

ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
และธุรกิจเกษตร 
 
 
 

20 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 9.00 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
5. คะแนน GAT และ PAT1  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. GAT สัดส่วน 30% 
3. PAT1 สัดส่วน 50% 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 8 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
และธุรกิจเกษตร  (ต่อ) 

6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง หรือธุรกิจด้านประมง  
หรือผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ  
ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย 

 

ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
และธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 
 

10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 9.00 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. คะแนน GAT และ PAT1  
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง หรือธุรกิจด้านประมง หรือ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. GAT สัดส่วน 30% 
3. PAT1 สัดส่วน 50% 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
 
 

คณะสังคมศาสตร์ (44 คน)    
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 1 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
4. บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ชาวประมง หรือเจ้าของธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม 
 
 
 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20%  
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 25% 
4. คะแนน PAT2 25% 
5. การสอบสัมภาษณ์  
 
 
 
 
 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 
(ภาคพิเศษ) 

1 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 2 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 
(ภาคพิเศษ) 

2 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา  
(จิตวิทยาพัฒนาการ) 

1 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยา
พัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) 

1 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หนา้ 9 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา 
(จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
4. บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ชาวประมง หรือเจ้าของธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20%  
2. คะแนน GAT 30% 
3. คะแนน PAT1 25% 
4. คะแนน PAT2 25% 
5. การสอบสัมภาษณ์  
 

วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) 

2 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนน GAT หรือ PAT1 
4. ต้องมี Portfolio Statement of Purpose (ไม่จ ากัดหน้า) 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น หรือเป็นนักการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 50% 
2. คะแนน GAT หรือ PAT1 50% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(ภาคพิเศษ) 

4 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง 
และการบริหารจัดการท้องถิ่น) 

3 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 

3 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 

3 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง 
และการบริหารจัดการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) 

3 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) 

3 

ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงาน
ยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) 

3 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 10 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา  

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนน GAT  
4. ผลงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน  
และการท าประโยชน์ต่อสาธารณะ 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือเลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง  
หรือเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 30% 
2. คะแนน GAT 70% 
3. การสอบสัมภาษณ์ ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) 
5 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (21 คน)    
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต (กรณีไม่ใช่แผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีเอกสาร 
ที่แสดงความสามารถหรือผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
4. คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ SAT Math (ถ้ามี) 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจเกษตร หรืออุตสาหกรรม
เกษตรทุกสาขา โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์  
และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการ 
ของกลุ่มวิชาชีพทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตร 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  
 
 
 
 

3 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 11 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ   (ต่อ) 
 
 

4. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไมต่่ ากว่า 60 คะแนน 
6. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพ 
ทางอุตสาหกรรมเกษตร 
 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 
 
 
 
 
 

5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 250 คะแนน 
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
หรือธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท ากิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ 
โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพ 
ทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการ หรืออาจารย์ประจ าชั้น 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ 
 
 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 12 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ  
 
 
 
 
 

5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไมต่่ ากว่า 60 คะแนน 
6. คะแนน PAT2 ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ยา
อาหารสัตว์ เครื่องส าอาง หรือพลังงาน โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของ
กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้ 
โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร  
 
 
 
 
 

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 250 คะแนน 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทุก
สาขา โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 13 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร  
 
 
 
 
 

2 
 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน 
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิต  
หรือแปรรูปอาหาร โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์  
และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการ 
ของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร  

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (ภาคพิเศษ)  
 
 
 
 
 

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 250 คะแนน 
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิต  
หรือแปรรูปอาหาร โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์  
และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการ 
ของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 14 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะมนุษยศาสตร์ (7 คน)    

ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 

3 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนน GAT 
4. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร บริษัทจัดน าเที่ยว สายการบิน ฯลฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้บริหาร
ระดับกลางขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดยสถานประกอบการ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. คะแนน GAT  
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  

ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการ
เพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 
 
 
 
  

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 170 คะแนน 
4. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน หรือ PAT7 (7.1-7.4, 7.7) ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
6. คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยใช้ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย (09) สังคมศึกษา (19) 
ภาษาอังกฤษ (29) โดยคะแนนรวม 3 วิชา ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน 
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการประชุม 
หรือนิทรรศการ ด้านธุรกิจที่พักแรม ด้านธุรกิจร้านอาหาร หรือเป็นกรรมการวิสาหกิจ 
ชุมชนท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT และ PAT1 หรือ PAT7  
รวมกัน 30% 
4. คะแนนวิชาสามัญ รวม 3 วิชา 20% 
5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย 40% 

ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยใช้ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย (09) และสังคมศึกษา (19) 
โดย 2 วิชารวมกันไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน 
4. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพด้านวิชาการหรือฝ่ายสนับสนุนวิชาการในสถานศึกษา 

1. คะแนนวิชาสามัญภาษาไทย (09)  
และสังคมศึกษา (19) 
2. การสอบสัมภาษณ์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 15 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะบริหารธุรกิจ (13 คน)    

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ
และเทคโนโลยี 
 
 
 

3 
 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. คะแนน GAT ไมต่่ ากว่า 150 คะแนน 
4. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
6. บิดาหรือมารดาเป็นเจ้าของกิจการ (ยื่นเอกสารใบจดทะเบียนนิติบุคคล) 
7. พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือธุรกิจการเกษตร  
หรืออุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (เน้นธุรกิจเพ่ือสังคมและความยั่งยืน) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 20% 
3. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 20% 
4. คะแนน PAT1 20% 
5. พิจารณาความต้องการในการประกอบ
อาชีพการเกษตร หรือธุรกิจการเกษตร 
หรืออุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร (เน้นธุรกิจเพ่ือสังคมและ 
ความยั่งยืน) 30% 
6. การสอบสัมภาษณ์ 

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 
 
 
 
 

10 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน 
4. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 55 คะแนน 
6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง  
7. พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือธุรกิจการเกษตร  
หรืออุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (เน้นธุรกิจเพ่ือสังคมและความยั่งยืน) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 20% 
3. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 20% 
4. คะแนน PAT1 20% 
5. พิจารณาความต้องการในการประกอบ
อาชีพการเกษตร หรือธุรกิจการเกษตร 
หรืออุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร (เน้นธุรกิจเพ่ือสังคมและ 
ความยั่งยืน) 30% 
6. การสอบสัมภาษณ์ 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 16 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (9 คน)    

วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ 
ห้องปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว์ หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยมีเอกสาร
รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย 
6. ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 
แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสี) (น าใบรับรองแพทย์ส่งในวันสอบสัมภาษณ์) 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
2. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ หรือธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านตัดขน ร้านอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอาหารสัตว์ 
เจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ เป็นต้น โดยแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ   

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
2. การสอบสัมภาษณ์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 17 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  
(ภาคพิเศษ) 

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ หรือธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านตัดขน ร้านอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอาหารสัตว์ 
เจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ เป็นต้น โดยแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ   

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2  
2. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2 คน)    

วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (หลักสูตร 4 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป โดยเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 120 คะแนน 
4. คะแนน PAT4 ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน 
5. เป็นทายาทโดยก าเนิดของผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี  
โดยแสดงหลักฐานการด าเนินธุรกิจประกอบ อาทิ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลจากกิจการ 
หรือภาพถ่ายของธุรกิจหรือกิจการ โดยมีลักษณะของกิจการหรือการประกอบการ 
ข้อใดข้อหนึ่ง ตามรายการดังนี้ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 10% 
2. คะแนน GAT 5% 
3. คะแนน PAT4 5% 
4. การสอบสัมภาษณ์ การแสดงทักษะและ
ความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้า
คณะกรรมการ 30% 
5. ความเหมาะสมของกิจการ  
และการเป็นทายาทของกิจการที่จะน า
ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด 50% 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 18 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (หลักสูตร 4 ปี) 
(ต่อ) 
 
 

    5.1 ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ 
    5.2 ผู้ประกอบการด้านการผลิตอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
    5.3 ผู้ประกอบการด้านอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตร 

หมายเหตุ คณะจะตรวจสอบคุณสมบัติ
ดังกล่าว หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
ปลอมแปลงหรือแอบอ้างข้อมูลในประวัติ 
จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ 
แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

คณะสิ่งแวดล้อม (5 คน)    
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

5 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. คะแนน GAT และ PAT2 
5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง หรือเจ้าหน้าทีป่่าไม้  

1. คะแนน GAT และ PAT2 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (2 คน)    

วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. คะแนน GAT และ PAT2 
3. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

3.1 เกษตรกร หรือทายาท 
3.2 ชาวประมง หรือทายาท 
3.3 เจ้าของกิจการประกอบอาหาร หรือทายาท 
3.4 เจ้าของธุรกิจ Startup หรือ SME 
3.5 เป็นผู้น าท้องถิ่น หรือชุมชน 

    3.6 เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าในโครงการตามพระราชด าริหรือโครงการหลวง 

1. คะแนน GAT 40% 
2. คะแนน PAT2 60% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเมล็ดพันธ์ุสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบท่ี 2)   หน้า 19 จาก 19 
 

คณะ สาขาวิชา  รับ คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี) (2 คน)  

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ 

2 
 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. คะแนน GAT 
4. เป็นทายาทเจ้าของกิจการธุรกิจ 

1. คะแนน GAT  
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 

วิทยาลัยการชลประทาน (20 คน)    

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 
 
 
 

20 1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75  
4. คะแนน GAT ไม่ต่ ากว่า 115 คะแนน 
5. คะแนน PAT1 ไม่ต่ ากว่า 45 คะแนน 
6. คะแนน PAT3 ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT3 
คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีสัดส่วน ดังนี้ 
    1.1 GAT สัดส่วน 20% 
    1.2 PAT1 สัดส่วน 30% 
    1.3 PAT3 สัดส่วน 50% 
2. การสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 70 

 

 



 

เลขที่............................ 
 

หนังสือรับรอง 
จากส านักงานเกษตรอ าเภอหรือส านักงานเกษตรจังหวัด 

เพ่ือใช้ในการสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................... ........... 
ต าแหน่ง ............................................................................................................. .................................................. 
หน่วยงาน/องค์กร............................................................................................................................. ..................... 
........................................................................................................................................................................ ...... 
 ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................
เป็นบิดา/มารดาของ............................................................................................................ ..............................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่ ...............ต าบล........................อ าเภอ.....................จังหวัด.............. ......... 

ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยปลูก  ข้าว    มันส าปะหลัง     ยางพารา     อ่ืนๆระบ ุ...................

โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน      เช่าพ้ืนที่ท าการเกษตร       อ่ืนๆ ระบุ......................................................
และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่.....................................................ต าบล.............................อ าเภอ.........................
จังหวัด.........................................................จ านวน..........................ไร่.............................งาน จริง 
 
 

ลงชื่อ............................................................... 
    (.................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................................  
วันที่......................................................... 

(ประทับตราของหน่วยงาน) 
 
 

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ ใช้เพ่ือรับรองว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
เป็นหลักจริง หากไม่ใช่เกษตรกร จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติที่ถูกต้องตามประกาศการรับสมัคร ลักษณะ  
การประกอบอาชีพทางเกษตร ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


