ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 4 (Direct Admission)
---------------------------------------------------เพื่อให้สอดคล้ องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บางเขน จึงมี น โยบายที่ จะคั ดเลื อ กบุ ค คลเข้าศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (Direct Admission) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิ ช าที่ รั บ สมั ค รผ่ า นโครงการนี้ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ณ วิทยาเขตที่คัดเลือกได้
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สาหรับผู้สมัครทีจ่ บหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคอื่นทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
2.6 ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาล เว้ น แต่ ในกรณี ที่ โทษนั้ น เกิด จากความผิ ด อั น ได้ก ระท า
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
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3. คณะที่รับเข้าศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ทาง https://admission.ku.ac.th
หัวข้อ “รอบที่ 4” จานวนรับและเกณฑ์การคัดเลือก
4. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
4.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมั ค รจะเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ส มั ค รผ่ านระบบ online และอั พ โหลดไฟล์ เอกสาร
ประกอบการสมัคร (ถ้ามี) ตามขั้น ตอนทาง https://admission.ku.ac.th และชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่
ก าหนด มิ เช่ น นั้ น จะถื อ ว่ า การสมั ค รนั้ น เป็ น โมฆะ และมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะไม่ คื น เงิ น ค่ า สมั ค ร
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
4.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.2.3 ผลคะแนนสอบต่าง ๆ ประวัติผลงาน ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากาหนด
4.2.4 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากาหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ
ของผู้ สมัครจากสมาคมที่ป ระชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) มาประมวลผลคะแนน ผู้ส มัครไม่ต้องยื่น
ผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
6. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
6.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
6.1.1 รับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th วันที่ 26–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น.
6.1.2 ช าระเงิ น ค่ า สมั ค ร วั น ที่ 26 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ช าระเงิ น ภายในวั น ที่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 22.00 น.) สามารถชาระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3) ชาระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร
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6.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
7. ขั้นตอนการสมัคร
7.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
7.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th โดยสร้างบัญชี
และรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบ
เอกสารประกอบไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB ดังนี้
7.2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร
7.2.2 สาเนาระเบีย นแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ทีโ่ รงเรียนออกให้ (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
7.2.3 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตร
ประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน)
7.2.4 สาเนาผลคะแนนทดสอบต่าง ๆ หรือประวัติผลงานตามที่สาขาวิชากาหนด
7.3 เมื่อบั นทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่ง พิมพ์ (Print) ใบชาระเงินค่า สมัครจากระบบรับสมัคร
online และน าไปช าระเงิน ตามที่กาหนด หากผู้ สมัครมิได้ดาเนิน การชาระเงินค่าสมัครตามที่ กาหนดจะถือว่า
การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
7.4 เมื่อชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)
7.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชาระเงินได้ห ลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการ) ทางระบบ online ที่ https://admission.ku.ac.th
7.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชาระเงิน
ค่าสมัครแล้ วนั้ น ผู้ส มัครสามารถดาเนิ น การได้โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่ าว
ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้าย
ของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ทาง https://admission.ku.ac.th แบบ Login เข้าระบบเป็นรายบุคคล
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9. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องรับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือตามวิธีการอื่น ๆ
ที่ส าขาวิช ากาหนดไว้ (จะประกาศให้ ท ราบอีกครั้ง) เกณฑ์ การสอบสั มภาษณ์ ผ่ าน/ไม่ ผ่ าน หรือตามเกณฑ์ ที่
สาขาวิชากาหนด และหากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่กาหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงผู้ไม่ดาเนินการ
ตามที่สาขาวิชากาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 19.00 น. ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียด
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
11. การตรวจสอบสิทธิ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดาเนินการตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ในรอบ
ที่ 1 – 3 ของผู้สมัครทุกคน จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบที่ 4 (Direct Admission) ซึ่งจะประกาศในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทาง https://admission.ku.ac.th
แบบ Login เข้าระบบเป็นรายบุคคล
หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในระบบ TCAS (รอบที่ 1 - 3) อยู่ ผลการคัดเลือกในรอบที่ 4 (Direct Admission)
จะเป็นโมฆะทันที ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้ น ตอนที่ ทปอ. ก าหนด จึ ง จะได้ รั บ การประกาศรายชื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
13.1 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 4) ในวันที่
8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
13.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่า

