ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2 โควตา)
---------------------------------------------------เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ
โดดเด่ น เฉพาะในด้ า นภาษาต่ า งประเทศได้ เข้ าศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเอง และพร้ อ มเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
ก้าวทันโลก และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จึงกาหนดรายละเอียดในการ
รับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่ กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ส าหรับผู้ส มัครที่
จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ 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
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2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือห้องเรียนที่เน้นการ
เรีย นด้ านภาษาอังกฤษ (เรี ย นในแผนการเรี ย นศิล ป์ -ค านวณ หรือศิ ล ป์ -ภาษา) ที่ ซึ่งได้ รับ การรับ รองมาตรฐานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามที่สาขาวิชากาหนด 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 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิช าความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 หรื อ กรณี มี ผ ลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง (อายุไม่ เกิ น 2 ปี ) ให้ ใช้ ผ ลคะแนน
ครั้งที่ดีที่สุด
2.4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2565 ตามที่สาขาวิชากาหนด
2.5 ผลคะแนนสอบมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากาหนด
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของการสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
3. คณะ สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดรับจานวน 105 คน ดังนี้
ลาดับ
คณะ
1
คณะวิทยาศาสตร์
2
คณะสังคมศาสตร์
3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4
คณะมนุษยศาสตร์
5
คณะบริหารธุรกิจ
6
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
รวม
4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา

จานวนรับ (คน)
42
4
13
10
35
1
105
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5. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
5.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
5.1.1 รั บ สมั ค รวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ – 22 มี น าคม พ.ศ. 2565 ผ่ า นระบบ 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.
5.1.2 ชาระเงินค่าสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยชาระได้ 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 100 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
โดยสร้ างบั ญ ชี และรหั ส ผ่ านของผู้ ส มั คร และดาเนิ น การตามขั้น ตอนที่ ระบุ ในเว็บ ไซต์ บั น ทึก ข้อมู ล ตามแบบฟอร์ม
พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
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 ฐา น
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย
6.5 ผู้ ส มั ค รตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร และสถานะการช าระเงิ น ได้ ห ลั งจากช าระเงิ น ค่ า สมั ค รแล้ ว 1 วั น
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการหรือวัน หยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบ
online ที่ www.admission.ku.ac.th
6.6 กรณี ผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่ส มัคร ภายหลั งจากที่ได้ช าระเงิน
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมั ครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน
วัน สุ ดท้ ายของการรั บ สมัค ร online โดยมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์จะยึด ข้ อมู ล การสมั ค รครั้งสุ ด ท้ ายของผู้ ส มั ค ร
เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
7. เอกสารประกอบการสมัคร
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลัง
สีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80%
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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 พ ร้ อ มมี ต ราประทั บ ของโรงเรี ย น บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็ น ไฟล์ น ามสกุ ล .pdf รวม 1 ไฟล์
(กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7.5 เอกสารรับรองหรือระบุการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
หรื อ ห้ อ งเรี ย นที่ เน้ น การเรี ย นด้ า นภาษาอั ง กฤษ ซึ่ งได้ รั บ รองมาตรฐานจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ออกโดยโรงเรี ย นของผู้ ส มั ค ร (มี ต ราประทั บ ของโรงเรี ย นและลงนาม
โดยผู้อานวยการโรงเรียน) และสาเนาผลคะแนนสอบมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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
8.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้
8.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามที่สาขาวิชากาหนด
8.2.2 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ซึ่งจัดสอบโดย ทปอ.
8.2.3 ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดสอบโดย ทปอ.
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8.2.4 ผลคะแนนสอบมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากาหนด
8.2.5 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามที่สาขาวิชากาหนด
การน าคะแนนทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ที่ ทปอ. กาหนด
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ https://www.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชา
ที่ ส าขาวิช าก าหนดให้ ค รบถ้ว น ส าหรั บ ผู้ ที่ ท ดสอบไม่ ค รบทุ ก รายวิช าตามความต้อ งการของสาขาวิช า
จะไม่ได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ
หมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะประสานงานในการขอรั บ ผลคะแนนทดสอบของผู้ ส มั ค รจาก ทปอ.
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login
เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
8.4 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (วัน เวลา สถานที่และวิธีการ
จะประกาศให้ ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่ าน/ไม่ผ่ าน หรือตามเกณฑ์ที่ส าขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา
สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือก
ในลาดับสารองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวัน ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
8.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดาเนิน การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้น ตอนที่ ทปอ. กาหนด จึงจะได้รับ การประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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9. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565 ไม่มีการชาระเงินค่าประกันสิทธิ์
ใด ๆ ล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาได้ พิ จ ารณาเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ตามความสนใจ ส าหรั บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการ
ตามกาหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
10.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ ผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษายืน ยั น สิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวัน ที่ 4 – 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจาปี
การศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
10.4 ผู้ ที่ยื 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)
ประจาปี การศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิ ก
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
10.5 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดาเนินการสละสิทธิ์
(ช่วงที่ 2) ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.mytcas.com เท่านั้น
ไม่รับแจ้ง การสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่
กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้ใด
ปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอน
สิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป

8

ที่
1
2
3
4
5
6
7

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2 โควตา)
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
เว็บไซต์/สถานที่
15 ก.พ. – 22 มี.ค. 2565 รับสมัคร Online และชาระเงินค่าสมัคร
www.admission.ku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
27 เม.ย. 2565
www.admission.ku.ac.th
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล
29 – 30 เม.ย. 2565 สอบสัมภาษณ์
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ภายใน 3 พ.ค. 2565
www.admission.ku.ac.th
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล
4 – 5 พ.ค. 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS http://www.mytcas.com
6 พ.ค. 2565
สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 – 2)
http://www.mytcas.com
8 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2
www.admission.ku.ac.th
กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักบริหารการศึกษา
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

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์
www.admission.ku.ac.th

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือห้องเรียนที่เน้นการเรียนด้านภาษาอังกฤษ (เรียนในแผนการเรียนศิลป์ -คานวณ หรือศิลป์-ภาษา) ที่ซึ่งได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะ สาขาวิชา
รับ GPAX
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์ (42 คน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 10 2.50 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
2. คะแนน GAT PAT 1 และ PAT 2
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
2. คะแนน GAT โดยคะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. คะแนน PAT1 และ PAT2
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
4. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ากว่า 437 คะแนน
4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 125 คะแนน
4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 43 คะแนน
4.4 IELTS ไม่ต่ากว่า 4.0 คะแนน
4.5 OOPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
4.6 KU-EPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
4.7 CU-TEP ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี
1 3.00 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 1. คะแนนผ่านตามคุณสมบัติเฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
(ข้อ 2.1 หรือ 2.2)
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. การสอบสัมภาษณ์
2. คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง (2.1 หรือ 2.2) ดังนี้
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเด็กไทยสูส่ ากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 1 จาก 7

คณะ สาขาวิชา
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ต่อ)

รับ GPAX

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
2.1 กรณีใช้คะแนนสอบ GAT/PAT
2.1.1 คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 35 คะแนน
2.1.2 คะแนน PAT2 ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
2.1.3 คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา
ไม่ต่ากว่า 300 คะแนน
2.2 กรณีใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
2.2.1 คะแนนวิชาเคมี (59) ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
2.2.2 คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา รหัส 09 19 29 39 49 59 และ 69
รวม 7 วิชา ไม่ต่ากว่า 220 คะแนน
2.75 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
4. คะแนน PAT2 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
2.75 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
4. คะแนน PAT2 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน

วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา

5

วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
(วิชาเอกสัตววิทยา)

5

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเด็กไทยสูส่ ากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 2 จาก 7

คณะ สาขาวิชา
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
เทคโนโลยี (นานาชาติ)

วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์

รับ GPAX
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
5 2.50 1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ากว่า 437 คะแนน
2.2 TOEFL CBT ไม่ต่ากว่า 125 คะแนน
2.3 TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 43 คะแนน
2.4 IELTS ไม่ต่ากว่า 4.0 คะแนน
2.5 OOPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
2.6 KU-EPT ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
1 2.75 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4 2.75 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
4. คะแนน PAT2 ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
1
1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

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

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเด็กไทยสูส่ ากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 3 จาก 7

คณะ สาขาวิชา
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ต่อ)

รับ GPAX

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ภาคพิเศษ)

10

คณะสังคมศาสตร์ (4 คน)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ)

2

2

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
2. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
3. คะแนน PAT2 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
2.75 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คานวณ)
2. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 120 คะแนน
3. คะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
3.1 คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
3.2 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2 (89) ไม่ต่ากว่า 35 คะแนน
2.75 1. คะแนน GAT หรือ PAT1 (เลือก 1 วิชา)
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ากว่า 393 คะแนน
2.2 TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 42 คะแนน
2.75
2.3 IELTS ไม่ต่ากว่า 4.0 คะแนน
2.4 KU-EPT ไม่ต่ากว่า 20 คะแนน
2.5 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ประวัติผลงาน (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
3.1 นาเสนอ ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ
หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐศาสตร์
3.2 ดารงตาแหน่งผู้นานักเรียนและ/ หรือนักศึกษา ในระดับสถาบัน
ที่ตนสังกัด และมีผลงานโดดเด่นในการบริหารคน/ โครงการ/ กิจกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คะแนน GAT
2. คะแนน PAT1 หรือวิชาสามัญ
คณิตศาสตร์ 2 (89)
3. การสอบสัมภาษณ์

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. คะแนน GAT หรือ PAT1
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
4. ประวัติผลงาน
5. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเด็กไทยสูส่ ากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 4 จาก 7

คณะ สาขาวิชา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (13 คน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

รับ GPAX

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

1

วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร

1

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

1

5

คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา

2.75 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
4. คะแนน PAT2 ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
2.75 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
4. คะแนน PAT2 ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
2.50 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 250 คะแนน
2.75 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 270 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเด็กไทยสูส่ ากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 5 จาก 7

คณะ สาขาวิชา
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์ (10 คน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ (35 คน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ
และเทคโนโลยี

รับ GPAX
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
5 2.50 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 250 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2
2. การสอบสัมภาษณ์

10

1. คะแนน GAT
2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

-

1. คะแนน GAT

10

2.75 1. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน
2. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20%
2. คะแนน GAT 20%
3. คะแนน PAT1 20%
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 40%

5

2.75 1. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน
2. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20%
2. คะแนน GAT 20%
3. คะแนน PAT1 20%
4. การสอบสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษ 40%

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเด็กไทยสูส่ ากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 6 จาก 7

คณะ สาขาวิชา
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด

รับ GPAX
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
10 2.50 1. คะแนน GAT ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน
2. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
3. คะแนน PAT1 ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน
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2.50 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1 TOEFL ITP ไม่ต่ากว่า 543 คะแนน
1.2 TOEFL IBT ไม่ต่ากว่า 72 คะแนน
1.3 IELTS ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน
1.4 OOPT ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
1.5 KU-EPT ไม่ต่ากว่า 51 คะแนน
1.6 SAT เฉพาะส่วน Evidence-based Reading and Writing
ไม่ต่ากว่า 530 คะแนน
1.7 CEFR ไม่ต่ากว่า B2
1.8 มีการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 อย่างน้อย 1 ระดับชั้นปี
ในต่างประเทศ หรือผลภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าอื่น ๆ
1.9 คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
-

1. คะแนน GAT และ PAT2

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20%
2. คะแนน GAT 20%
3. คะแนน PAT1 20%
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 40%
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 30%
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 40%
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
โดยพิจารณา
3.1 คาถามเชิงวิชาการ การใช้
ภาษาอังกฤษ 20%
3.2 ทัศนคติและความเหมาะสม
ในการศึกษา 10%

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

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการเด็กไทยสูส่ ากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) หน้า 7 จาก 7

