ระเบียบการสมัครเข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่)
ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
เรื่อง ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที)่ ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
-----------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) จึงให้กาหนดรายละเอียดโครงการ
ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่)
ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2) ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย นเต็ ม
ความสามารถ และจะปฏิบั ติตามระเบีย บข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่ จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุก
ประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โ ทษนั้นเกิดจากความผิ ดอันได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
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2. คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัด 32 จังหวัด ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร (ประกอบด้วยท้องที่เขตบางรัก วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา
คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สาย
ไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว
มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง กรุงเทพมหานคร)
2. กาญจนบุรี
3. ชลบุรี
4. ระยอง
5. นครปฐม
6. นครราชสีมา
7. นนทบุรี
8. นราธิวาส
9. บุรีรัมย์
10. ปทุมธานี
11. ประจวบคีรีขันธ์
12. ปัตตานี
13. พระนครศรีอยุธยา
14. พังงา
15. ภูเก็ต
16. ระนอง
17. พิษณุโลก
18. อุตรดิตถ์
19. เพชรบุรี
20. ยะลา
21. ราชบุรี
22. ลพบุรี
23. สงขลา
24. สตูล
25. สมุทรสาคร
26. สมุทรสงคราม
27. สระบุรี
28. สิงห์บุรี
29. อ่างทอง
30. สุพรรณบุรี
31. อุทัยธานี
32. ชัยนาท
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หรือ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 50 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
2. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
6. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
8. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
9. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
10. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
11. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
12. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
13. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
15. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
18. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
19. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
20. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลาพูน
21. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
22. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
23. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
24. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
25. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
26. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
27. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
28. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
29. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
30. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
31. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
32. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง
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33. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
34. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
35. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
36. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
37. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา
38. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
39. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
40. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
41. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
42. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
43. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
44. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
45. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
46. โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
47. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอานาจเจริญ
48. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
49. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
50. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

2.1 สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
2.1.1 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจน
และต้องเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น
2.1.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1
ชุด
ทั้งนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย จานวน 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาที่ได้กาหนดไว้แล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
2.2 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามทีค่ ณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลัง
ไม่เกิน 2 ปี ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มี ป ระวั ติ ผ ลงานและความสามารถทางกี ฬ าดี เ ด่ น ในระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 256 1
(ผลงานย้อนหลัง 4 ปี) เป็นต้นมา นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้หากมีผลงานหลังจากวัน
ปิดรับสมัคร ต้องส่งหลังฐานดังกล่าวก่อนการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้น โดยเรียงลาดับดังต่อไปนี้
2.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
2.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
2.3 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบมหกรรม ได้อันดับที่ 1-3
2.4 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไปได้อันดับ 1-3 ในการแข่งขันที่
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด และมีผู้แข่งขันไม่ต่ากว่า 4 คน หรือทีมเข้าแข่งขันไม่ต่ากว่า 4 ทีม ทั้งนี้เฉพาะ
ประเภทกีฬา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เห็นชอบ
2.5 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้อันดับที่ 1-3
2.6 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบมหกรรม ได้อันดับที่ 1-3
2.7 เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติที่ดาเนินการโดยกรมพลศึกษา
2.8 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันที่
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและมีผู้เข้าแข่งขันไม่ต่ากว่า 4 คน หรือทีมที่เข้าแข่งขันไม่ต่ากว่า 4 ทีม ทั้งนี้
เฉพาะประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เห็นชอบ
2.9 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่ งขัน และ/
หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1-3 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล รอบ
ระดับประเทศ และ/หรือ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1-3 รอบระดับภาค
2.10 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้อันดับที่ 1-3
2.11 เป็ น นั ก กี ฬ าที่ เ ข้ า แข่ งขั น ในการแข่ งขั น กี ฬ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แห่ ง ประเทศไทย (กี ฬ า
เทศบาล) รอบระดับประเทศ ได้อันดับที่ 1-3 และ/หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รอบ
ระดับประเทศ ได้อันดับที่ 1-3
2.12 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษาในระดับ สูงสุด และ/ หรือการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนกีฬา ได้อันดับที่ 1-3 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
2.13 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (กีฬาเทศบาล)
รอบระดับภาค ได้อันดับที่ 1 และ/หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รอบระดับภาค ได้อันดับที่
1 และ/หรือ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย รอบระดับเขตการศึกษา ได้อันดับที่ 1
2.14 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร และ/หรือการแข่งขันกี ฬาสาธิตสามัคคี
ได้อันดับที่ 1 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
2.15 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับ 1
2.16 เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับจังหวัด
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย จะได้รับการยกเว้นเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ย
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3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.2 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3.3 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จานวน 1 ชุด
3.4 สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
3.4.1 ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ให้ ใ ช้ ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้องเป็น
ตัวพิมพ์เท่านั้น
3.4.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.5 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันต่างๆ ดังนี้ (เอกสารตัวจริงให้นามาวัน
ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาด้วย)
3.5.1 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
3.5.2 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ
3.5.3 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ระดับเยาวชน และทั่วไป โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (นายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง) หรือการ
กีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง
3.5.4 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ
โดยกรมพลศึกษารับรอง
3.5.5 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดการแข่งขัน หรือการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
3.5.6 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับรอง
3.5.7 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา หรือการ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา หรือการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร หรือการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี หรือการ
แข่งขันกีฬาดาวรุ่ง หรือการแข่งขันกีฬาของจังหวัด ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่ผู้สมัครนามาแสดงต้องเป็น
ตัวพิมพ์เท่านั้น และระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือให้จังหวัดออกหนังสือรับรองหรือคาสั่งจังหวัดแนบมาด้วย
หรือรับรองโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่จัดการแข่งขันรับรอง ทั้งนี้ต้องส่งผลงานเพียงฉบับ
เดียวเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา และการสอบสัมภาษณ์เป็น
รูปแบบออนไลน์ จักแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในภายหลัง
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

8

รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมาเท่านั้น (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564) ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้มีความสามารถด้านการแสดงการร่ายราไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย คีตะมวยไทย เชิงมวย
ไทยโบราณ นาฏมวยไทย หรือ
2.2 เป็นผู้มีความสามารถด้านการแสดงกระบี่กระบอง ดาบสองมือ หรือ
2.3 เป็นผู้มีความสามารถด้านการขับร้อง (เพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง ไทยสากล) และมีความสามารถในการ
เล่นดนตรี
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.2 สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
3.2.1 ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ให้ ใ ช้ ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้องเป็น
ตัวพิมพ์เท่านั้น
3.2.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย จานวน 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาที่ได้กาหนดไว้แล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
3.3 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3.4 สาเนาหลักฐานรับรองความสามารถด้านการแสดงการร่ายราไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย คีตะมวย
ไทย เชิงมวยไทยโบราณ นาฏมวยไทย ด้านการแสดงกระบี่กระบอง ดาบสองมือ ด้านการขับร้อง (เพลงไทยเดิม ไทย
ลูกทุ่ง ไทยสากล) และมีความสามารถในการเล่นดนตรี หรือหลักฐานที่ออกให้โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานจัดการ
แข่งขันหรือจัดการแสดง จานวน 1 ชุด (เอกสารตัวจริงให้นามาวันทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้วย)
หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการสอบสัมภาษณ์
เป็นรูปแบบออนไลน์ จักแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบในภายหลัง
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายสถาบันร่วมผลิต ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้
1. โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัยในพระ
28. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
บรมราชูปถัมภ์
29. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด
2. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
เพชรบุรี
3. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
30. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
พิทยาคม
31. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
4. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
32. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
33. โรงเรียนมัธยมฐานบิน
สุพรรณบุรี
กาแพงแสน
6. โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
34. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
7. โรงเรียนคงทองวิทยา
35. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
8. โรงเรียนดอนคาวิทยา
36. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน
9. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วิทยาลัย 2
10. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
37. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
บารุง
38. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45
11. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
39. โรงเรียนราชินีบูรณะ
12. โรงเรียนถาวรานุกูล
40. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
13. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
41. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
14. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
42. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
15. โรงเรียนเทพมงคลรังษี
43. โรงเรียนวิสุทธรังษี
16. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
44. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
17. โรงเรียนนารีวุฒิ
45. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
18. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
46. โรงเรียนสงวนหญิง
19. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
47. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
20. โรงเรียนบางบัวทอง
ศิลปากร
21. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
48. โรงเรียนสายธรรมจันทร์
22. โรงเรียนบางลี่วิทยา
49. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
23. โรงเรียนบางเลนวิทยา
50. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
24. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
51. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
25. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด
52. โรงเรียนอู่ทอง
เพชรบุรี
53. โรงเรียนสาธิตแห่ง
26. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
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3. เป็นนักเรียนที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดส่งรายชื่อให้กับทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4. เป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพครู
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
5.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสิ้นสุดภาคต้นของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใบ ปพ.1:4) โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง
5.3 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสาร ที่ใช้ใน
การสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 5 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
(เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คุณสมบัติทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม (เช่น การขยายพันธุ์พืช โครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร การจัดสวนถาด การจัดสวนกล้วยไม้
การจัดดอกไม้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การออกแบบภูมิทัศน์ การเป็นวิทยากรค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการยุว
เกษตรกร โครงการผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ฯลฯ) ที่ได้ลาดับที่ 1-5 ในระดับชาติ หรือ ได้ลาดับที่ 1-3 ในระดับภาค
หรือ ได้ลาดับที่ 1 ในระดับเขตการศึกษา นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 เป็นต้นมาเท่านั้น (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 –
31 ธันวาคม 2564)
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.2 สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
3.2.1 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้องเป็น
ตัวพิมพ์เท่านั้น
3.2.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย จานวน 5 ภาคการศึกษา
เท่านั้น ตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ได้กาหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
3.3 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565
3.4 สาเนาหลักฐานรับรองความสามารถทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม หรือหลักฐานที่ออกให้โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานจัดการแข่งขัน หรือหน่วยงานที่นักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถ จานวน 1 ชุด (เอกสาร
ตัวจริงให้เตรียมเพื่อแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ด้วย)
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 6 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเกษตร
(เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นเกษตร โดยจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางเกษตร
(เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การออกแบบภูมิทัศน์ โครงการยุวเกษตรกร โครงการผู้ประกอบการเกษตรรุ่น
ใหม่ฯลฯ) ที่ได้ล าดับ ที่ 1-5 ในระดับ ชาติ หรื อ ได้ล าดับที่ 1-5 ในระดับภาค หรือ ได้ล าดับที่ 1 - 3 ในระดับเขต
การศึกษา นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 เป็นต้นมาเท่านั้น (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564)
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.2 สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
3.2.1 ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ให้ ใ ช้ ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) จานวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ชุด โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ไว้ให้ชัดเจนและต้องเป็น
ตัวพิมพ์เท่านั้น
3.2.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
ทั้ ง นี้ ทางคณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นาศาสตร์ จะพิ จ ารณาผลการเรี ย นเฉลี่ ย จ านวน 5 ภาค
การศึกษาเท่านั้น ตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ได้กาหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 สาเนาหลักฐานการ
สมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565
3.3 ส าเนาหลั กฐานรั บ รองความสามารถทางด้านเกษตรและสิ่ งแวดล้ อม หรือหลั กฐานที่ออกให้ โ ดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานจัดการแข่งขัน หรือหน่วยงานที่นักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถ จานวน 1 ชุด (เอกสาร
ตัวจริงให้เตรียมเพื่อแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ด้วย)
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 7 บุตรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร (เฉพาะคณะเกษตร กาแพงแสน)
1. เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร
2. จะต้องมีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา) เป็นผู้ที่มีอาชีพทาง
การเกษตร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากเกษตรจังหวัด เกษตรอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (นายก อบต.)
หรือสมาคมวิชาชีพทางการเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งดูแลพื้นที่ที่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่
3. ในการสมัครโควตายุวเกษตรกร ต้องเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรไม่ต่ากว่า 2 ปี
4. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:4) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 หรือ 6 ภาคการเรียน โดย
ทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง
4.2 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
4.3 หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่กรอกข้อความสมบูรณ์ หรือ สาเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
พร้อมประทับตราหน่วยงานที่รับรอง
4.4 กรณีเป็นยุวเกษตร ต้องแนบหนังสือรับรองเป็นยุวเกษตร พร้อมประทับตราหน่วยงานที่รับรอง
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 8
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
(เฉพาะคณะเกษตร กาแพงแสน สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
ทุนตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน คณะเกษตรกาแพงแสน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ เรียน 4 ปี จานวน 10 ทุน
1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย ของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่
สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
2. เป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยง
โคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
3. ฟาร์ มปศุสั ตว์ต้องมีร ะยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ า 3 ปี และเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ดังกล่าว
4. มีจานวนโคในฟาร์มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปี
5. ลาดับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน จะพิจารณาตามลาดับ ดังนี้
5.1 บุตรสมาชิกสหกรณ์โคนม
5.2 หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ์)
5.3 บุตรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม
5.4 หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บุตรของบุตรสมาชิกสหกรณ์)
**การพิจารณาในแต่ละส่วนให้ คณะ/สาขา เป็นผู้พิจารณาอยู่ใน ดุลพินิจของผู้สอบสัมภาษณ์ **
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6. กระบวนการปฏิบัติงานรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

7. ข้อสาคัญของการดาเนินการขอรับทุน
ผู้ที่ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผ่านการพิจารณาจากสถานศึกษา โดยจะต้องเริ่มดาเนินการรวบรวมและนาส่ งเอกสาร
ประกอบการสมัครขอรับทุน ผ่านสหกรณ์ และนาส่งผ่านสานักงานสหกรณ์จังหวัด แล้วจึ งนาส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
(ส่วนกลาง) เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด และการดาเนินการสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนดด้วย
8. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กาหนด
8.1 สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ที่มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์เข้า
ร่วมโครงการ และส่งบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์ส มัครขอรับทุนตามโครงการ และผลการพิจารณาในประเด็ นที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ
8.2 แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนผู้ขอรับทุน และเหตุผลความจาเป็นประกอบ
8.3 หนังสือรับรองของสหกรณ์ (ตามแบบที่กาหนด)
8.4 หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์ (ตามแบบที่กาหนด)
8.5 สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสหกรณ์
8.6 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน
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9. เอกสารการสมัครในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
9.1 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:4) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 หรือ 6 ภาคการเรียน
โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง
9.2 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ :
http://office.cpd.go.th/cooptrain หัวข้อ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา”
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง)
ติดต่อ : สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร./โทรสาร 0 2669 4577 และ 0 2241 2705 ต่อ 208
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_cttdo@cpd.go.th
2. สานักงานสหกรณ์จังหวัด
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 (ผู้ประสานงานกับสานักงานสหกรณ์จังหวัด)
4. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของสถานศึกษา
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร (พี่พลอย) มือถือ 06 1553 9939
e-mail : agr_eduserv@ku.ac.th
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 9 ผู้นาด้านสิ่งแวดล้อม (เฉพาะคณะสิ่งแวดล้อม)
1. เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร
2. มีประวัติผลงานด้านการเป็นผู้นาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่
เกิน 10 หน้า
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 สาเนาผลการเรียน (ปพ.1:4) ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จานวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ลงนาม
กากับ
3.2 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ครั้งที่ดีที่สุด
(สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3.3 ประวัติผลงานด้านการเป็นผู้นาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่
เกิน 10 หน้า
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 10 บุตรเกษตรกร (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)
1. ผู้ทกี่ าลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแบ่งเป็น
1.1 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร
1.2 ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคเรียน
2. เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์หรือผู้ที่ร่วมหุ้นฟาร์มปศุสัตว์ในลักษณะห้างหุ้นส่วนจากัดที่
จดทะเบียนตามกฎหมายที่มีระยะเวลาของการประกอบกิจการและได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มที่หน่วยงานของรัฐ
ออกให้ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์นั้น ๆ ยินดีจะเป็นเครือข่ายฟาร์มและให้ความร่วมมือในการฝึกงานของนิสิต คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ฟาร์มปศุสัตว์ หมายถึง ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ หรือสัตว์ปีกอื่นๆ ฟาร์มโคนม (แม่โครีดนม) ฟาร์มโคเนื้อ
พ่อ-แม่พันธุ์ ฟาร์มโคเนื้อขุน ฟาร์มแพะเนื้อหรือฟาร์มแกะ ฟาร์มแพะนม ฟาร์มสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน ฟาร์ม
สัตว์น้าหรือครึ่งบกครึ่งน้า
5. คุณสมบัติที่นอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้นขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกและการตัดสิน
ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่ยุติ
6. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
7. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
7.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
7.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใบ ปพ.1:4) โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง
7.3 ส าเนาหลั กฐานการสมั ครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึ กษา 2565 (ส าหรับผู้ ที่กาลั งศึ กษาอยู่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้
เป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม จะถูกตัดหรือเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือก
ครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
ด้วย
คณะกรรมการฯ จะสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาและให้คะแนนจากบุคลิกภาพ ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความตั้งใจใน
การดาเนินธุรกิจต่อจากบิดา-มารดา เป็นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 11 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยระยะที่ 2 (วมว.) (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)
1. ผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
2. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใบ ปพ.1:4) โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราและลงนามรับรอง
3.2 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับของคณะ/สาขาวิชา
หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้และ
หากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 12 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โควตาบุตรชาวประมง กาแพงแสน)
(เฉพาะคณะประมง)
1. เป็ น นั กเรี ย นที่กาลั งศึกษาหรื อส าเร็จ การศึก ษาชั้นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 6 และมีผ ลการศึกษาเฉลี่ ย สะสม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับคณะและสาขาวิชาที่สมัคร
2. ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางด้านวิชาการจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
3. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง หรือแปรรูปสัตว์น้า โดยมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
4. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จบการศึกษาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
5.2 เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ตามข้อที่ 3 หรือ 4
5.3 สาเนาผลการเรียน (ใบ ปพ.1:4) ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จานวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และ
เจ้าหน้าที่ลงนามกากับ
5.4 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2
ปี ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
5.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.6 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือห้องเรียนที่เน้นการ
เรียนด้านภาษาอังกฤษ (เรียนในแผนการเรียนศิลป์-คานวณ หรือศิลป์ภาษา) ที่ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.2 สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.3 สาเนาผลการเรียน (ใบ ปพ.1:4) ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จานวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และ
เจ้าหน้าที่ลงนามกากับ
3.4 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2
ปี ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ทั่วประเทศ
2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
2.2 สาเนาผลการเรียน (ใบ ปพ.1:4) ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จานวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และ
เจ้าหน้าที่ลงนามกากับ
2.3 สาเนาหลักฐานการสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสาเนาใบแสดงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด ย้อนหลังไม่เกิน 2
ปี ครั้งที่ดีที่สุด (สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนรับและคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. ค่าสมัคร
อัตราค่าสมัครคนละ 100 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และนาไปชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุก ช่องทาง
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 29 มีนาคม 2565 เวลา 22.00 น.
4. การเลือกคณะ และสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะเลือกคณะ หรือสาขาวิชา ตามเกณฑ์การรับได้เพียง 1 คณะ 1 สาขาวิชาและ 1 รูปแบบเท่านั้น
5. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
2. หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกข้อมูลที่ไม่
เป็นความจริง หรือข้อความในใบสมัคร หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นความเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์จากการเป็นนิสิตทันทีและจะไม่คืนเงิน
ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (รอบที่ 2) และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป
4. ผู้ที่มารายงานตัวเป็นนิสิตในโครงการนี้แล้ว ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะและไม่มีสิทธิ์ย้ายจากหลักสูตรภาคพิเศษ
เป็นหลักสูตรภาคปกติ
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้จะต้องมามอบตัวเพื่อแสดงความจานงเข้าศึกษาตามวันและ
เวลาที่กาหนด หากไม่มอบตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในโครงการนี้และขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 3
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์)
รองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)
รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
รูปแบบที่ 7 บุตรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
รูปแบบที่ 9 ผู้นาด้านสิ่งแวดล้อม
รูปแบบที่ 10 บุตรเกษตรกร
รูปแบบที่ 11 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ระยะที่ 2 (วมว.)
รูปแบบที่ 12 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โควตาบุตรชาวประมง กาแพงแสน)
รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ.
https://student.mytcas.com/
รับสมัครออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร
คณะตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเข้า
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
สอบสัมภาษณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้า
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ระบบ TCAS ของ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th

กาหนดการ
วันที่ 9 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565
วันที่ 29 เมษายน 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2) หน้าที่ 26 - 27
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รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา
รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
รูปแบบที่ 5 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบที่ 6 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเกษตร
ลาดับ
กิจกรรม
1
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ.
https://student.mytcas.com/
2
รับสมัครออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th
3
ชาระเงินค่าสมัคร
4
คณะตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทักษะ
5
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าทดสอบทักษะ โดยเข้า
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
6
ทดสอบทักษะ
7
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเข้า
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
8
สอบสัมภาษณ์
9
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้า
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
10 ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ระบบ TCAS ของ ทปอ.
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th

กาหนดการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565
วันที่ 20 เมษายน 2565
วันที่ 20 เมษายน 2565
วันที่ 22 เมษายน 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565
วันที่ 29 เมษายน 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รูปแบบที่ 8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กิจกรรม
กรมฯ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
กรมฯ พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์
กรมฯ ส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ให้สถานศึกษา
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ.
https://student.mytcas.com/
รับสมัครออนไลน์ ที่ https://admission.kps.ku.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเข้า
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
สอบสัมภาษณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้า
ระบบตรวจสอบด้วยตนเองที่ https://admission.kps.ku.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ระบบ TCAS ของ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ https://admission.kps.ku.ac.th

วัน เดือน ปี
1 พฤศจิกายน 2564 - 15 มกราคม 2565
16 - 31 มกราคม 2565
1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565
9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565
วันที่ 29 เมษายน 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2) หน้าที่ 27 - 27
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
คณะ/สาขาวิชา
จานวนรับรอบที่ 2
คณะเกษตร กาแพงแสน
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและ
เมคคาทรอนิกส์เกษตร

จานวน
รับ
1,719
132
18

1

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
19
รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

10

รูปแบบที่ 8 โครงการความร่วมมือทางการศึกษา 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
เพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 14)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กรณีเป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม ต้อง
แนบหนังสือรับรอง จานวน 2 ฉบับ
-หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์
-หนังสือรับรองของสหกรณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร

15

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร

1

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
30 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
GPA (คะแนนเฉลี่ย) 20 %
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
36

รูปแบบที่ 7 บุตรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 13)
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
3. กรณีที่เป็นบุตรเกษตรกร
- ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร
- ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
GPA (คะแนนเฉลีย่ ) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
GPA (คะแนนเฉลี่ย) 20 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา

จานวน
รับ

คณะประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

30
14

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

15

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รูปแบบที่ 12 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน (โควตาบุตรชาวประมง กาแพงแสน)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 20)
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.25
3. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.25
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
5. ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางด้าน
วิชาการจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
5.2 บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการประมง หรือแปรรูปสัตว์น้า โดยมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือ
5.3 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จบการศึกษา
จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
เอกสารสาเร็จการศึกษา

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อ 5.1 หรือ
เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องตาม
คุณสมบัติ ตามข้อที่ 5.2 หรือ 5.3
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
4. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
(ภาคปกติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ปีที่ 6
3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

209
173
11

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 25 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 25 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 25%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 25 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 25 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 25%
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

26

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
GAT ส่วนที่ 1 สัดส่วนย่อย 5 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วนย่อย 15%
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 30%
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
(โครงการ วมว.)
GAT ส่วนที่ 1 สัดส่วนย่อย 5 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วนย่อย 15%
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 30%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
คณะ/สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา-ชลประทาน

20

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 15%
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
GAT ส่วนที่1 สัดส่วนย่อย 5%
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วนย่อย 10%
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25%
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 30%
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
5. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา-ชลประทาน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 15%
(โครงการ วมว.)
GAT ส่วนที่1 สัดส่วนย่อย 5%
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วนย่อย 10%
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30%
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25%
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 30%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
5. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ากว่า 40 คะแนน

24

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3 )
GAT (ความถนัดทั่วไป) 25 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 25 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 25%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50

1

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 25 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 25 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 25%
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ-โลจิสติกส์

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
40
รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20%
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
GAT ส่วนที่ 1 สัดส่วนย่อย 5%
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วนย่อย 15%
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20%
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 30%
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต

3

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
(โครงการ วมว.)
GAT ส่วนที่ 1 สัดส่วนย่อย 5 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 24)
GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วนย่อย 15%
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 30%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
14
รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20%
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
GAT ส่วนที่ 1 สัดส่วนย่อย 5%
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วนย่อย 15%
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20%
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 30%
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
(โครงการ วมว.)
GAT ส่วนที่ 1 สัดส่วนย่อย 5 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
GAT ส่วนที่ 2 สัดส่วนย่อย 15%
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 30%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

25

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT สัดส่วน 20%
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 25%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT สัดส่วน 20%
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 25%
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

(ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(ภาคพิเศษ)

36
21

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(ภาคพิเศษ)

15

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 25 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 25 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.30
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 25%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.30
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 25 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 25 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 25 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) 25%
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)

40

คณะ/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
(หลักสูตร 4 ปี)

จานวน
รับ

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

191
7

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 18
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า
6 หน่วยกิต

สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
(หลักสูตร 4 ปี)

1

รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 6)
ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 10 %
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 10 %
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
12 หน่วยกิต
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
18 หน่วยกิต
- กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
(หลักสูตร 4 ปี)

1

รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรม
ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 70%
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 8)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 10 %
2. ต้ อ งศึ ก ษากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 10 %
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
12 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
18 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
(หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกพลศึกษาและสุข
ศึกษา

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10 รูปแบบที่ 5 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับ ค่าน้าหนัก ดังนี้
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ทดสอบทักษะทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 70%
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 11)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10%
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 10%
2. ต้ อ งศึ ก ษากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 10%
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
12 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
18 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต

15

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับทุกแผนการเรียน

1 ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 80 %
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

45

รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 6)
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับทุกแผนการเรียน

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70 %
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

3

รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 8)
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับทุกแผนการเรียน

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 70 %
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

10

รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 9)
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับทุกแผนการเรียน

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 80 %
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
12 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 70 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 30 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษาไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต

1

รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 6)
ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ GAT (ความถนัดทั่วไป) 15 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 15 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 4. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษาไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต

1

รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรม
ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 70%
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 8)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 15 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 15 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 5 หรือ 6 ภาค
การศึกษาไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)

43

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
15 รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 9)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 50 %
1. ผู้สมัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 50 %
ตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
2. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต

10

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 40 %
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 30 %
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 18
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

1

รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านนักกีฬา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 6)
ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 10 %
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 10 %
3. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
12 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ ต่ากว่า
18 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรม
ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 70%
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 8)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 10 %
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 10 %
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 18
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต
10

รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 9)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 40 %
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 30 %
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 18
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

14

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 40 %
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 30 %
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 18
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 6)
ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 10 %
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 10 %
3. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
12 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
18 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต
1

รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรม
ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 70%
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 8)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 10 %
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 10 %
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
12 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
18 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

13

รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 9)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 40 %
2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 30 %
ต่ากว่า 3.00
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 12
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 18
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู 30 %)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 9 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หน่วยกิต
3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
15 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต

1

รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 6)
ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 60 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 10 %
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 10 %
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 9
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 10 %
หน่วยกิต
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
15 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

1

รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้าน
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรม
ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 60 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 8)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 10 %
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 10 %
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 10 %
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 9 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หน่วยกิต
3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
15 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่ต่า
กว่า 6 หน่วยกิต

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
3 รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 9)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. ผู้สมัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
ตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
ไม่ต่ากว่า 2.00
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู 30 %)
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 9
หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
15 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต
10

คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์

7
5

รูปแบบที่ 6 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
เกษตร
ทดสอบทักษะทางด้านเกษตร 60 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 12)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 10 %
1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 10 %
2. ต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 10 %
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 10 %
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 9 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หน่วยกิต
3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า
15 หน่วยกิต
- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต

รูปแบบที่ 10 บุตรเกษตรกร
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 18)
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.20
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่า 3.20
3. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาหนด

ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
1. คะแนน GAT 10%
2. คะแนน PAT2 20%
3. ผลการสอบวิชาสามัญ 40%
(29, 39, 49, 59, 69)
4. การสอบสัมภาษณ์ 30%

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
2 รูปแบบที่ 11 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2 (วมว.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 19)
1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.) ทั่วประเทศ
2. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาหนด

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
1. GAT 20%
2. PAT 2 40 %
3. ผลการสอบวิชาสามัญ 40%
(29, 39, 49, 59, 69)
4. การสอบสัมภาษณ์ 30%

1,025
477
5

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
PAT 7.1-7.7 (ความถนัดทางภาษา) 40 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริง่ เฮาส์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 3.00
4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
30 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ หรือ
6. รับนักเรียนที่ที่เรียนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

1

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ หรือ
6. รับนักเรียนที่ที่เรียนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 50 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 50 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
29 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

1

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 50 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 50 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
15 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ หรือ
6. รับนักเรียนที่ที่เรียนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

1

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ หรือ
6. รับนักเรียนที่ที่เรียนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 50 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 50 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟิสิกส์

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
20 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.75
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุม่ สาระการ
เรียนรูต้ ้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75
2 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.75
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุม่ สาระการ
เรียนรูต้ ้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.75
20 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 2.00

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาฟิสิกส์

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
7 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 20 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 2.00

สาขาวิชาการจัดการ

15

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

50

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30%
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
1 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

20

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00
4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30%
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม

สาขาวิชาการตลาด

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
1 รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00
4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00
4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

15

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 2)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.75

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
30 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
5. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
6. คะแนนเฉลีย่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25
1 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
5. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
6. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 30 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
25 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
วิชาสามัญ (รหัส 29) ภาษาอังกฤษ 60 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

5

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
วิชาสามัญ (รหัส 29) ภาษาอังกฤษ 60 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

10

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน

สาขาวิชาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
5 รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

20

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 100 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

5

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 100 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการ
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม)

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
13 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ากว่า
2.50
- ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.50
5. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่
่ า 2.00
3 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
2 รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
หรือ
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 7.1-7.7 (ความถนัดทางภาษา) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)

60

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
สาขาวิชาการจัดการ
3
รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
อุตสาหกรรมการบริการ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
(วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
ร่วมสมัย)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คณะ/สาขาวิชา

2

สาขาวิชาการบัญชี

5

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.75

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการสร้างสรรค์การ
บริการเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
29 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 50 %
PAT 7 (ความถนัดทางภาษา) 50 % ดังนี้
รหัส77 (PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส) หรือ
รหัส 79 (PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น) หรือ
รหัส 80 (PAT 7.4 ภาษาจีน)
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

5

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 50 %
PAT 7 (ความถนัดทางภาษา) 50 % ดังนี้
รหัส77 (PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส) หรือ
รหัส 79 (PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น) หรือ
รหัส 80 (PAT 7.4 ภาษาจีน)
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

35

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 100 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
5 รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 100 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

การจัดการธุรกิจบริการและ
อุตสาหกรรมไมซ์

35

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักศึกษาทุกแผนการเรียน
5.ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 100 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

การจัดการธุรกิจบริการและ
อุตสาหกรรมไมซ์

5

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักศึกษาทุกแผนการเรียน
5.ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 100 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)

63

คณะ/สาขาวิชา
ภาคพิเศษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

จานวน
รับ

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร

548
10 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.75
4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00
50 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ หรือ
6. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
40 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00
4. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
5. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ หรือ
6. รับนักเรียนที่เรียนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 7.1-7.7 (ความถนัดทางภาษา) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 50 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 50 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 20 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)

64

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคพิเศษ)

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
25 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

สาขาวิชาการตลาด
(ภาคพิเศษ)

45

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ
(ภาคพิเศษ)

36

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
วิชาสามัญ (รหัส 29) ภาษาอังกฤษ 60 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)

65

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ
(ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (ภาคพิเศษ)

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
5 รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
วิชาสามัญ (รหัส 29) ภาษาอังกฤษ 60 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

15

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

5

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
5. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร (ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการ
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม)
(ภาคพิเศษ)

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
31 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 100 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

5

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 100 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

107

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 70 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการ
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม)
(ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการ
(วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย) (ภาคพิเศษ)

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
5 รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 70 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

114

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 70 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

5

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่จากัดคะแนน
เฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วไม่จากัด
คะแนนเฉลีย่ 6 ภาคการศึกษา
4. ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 70 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 30 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)

68

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี
(ภาคพิเศษ)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภาคปกติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกาลังกาย

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
50 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
3. กรณีผสู้ มัครเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.00

55
25
14

10

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 60 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 40 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 35 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 35 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
หรือ
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1.ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ย
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้
- วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
หรือ
- คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 35 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 35 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกาลังกาย

ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกาลังกาย
(ภาคพิเศษ)

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 35 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 35 %
1. ผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
30
20

10

คณะสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
1. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 35 %
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 35 %
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่จากัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
รูปแบบที่ 13 โครงการเด็กไทยสู่สากล
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21)
1.ไม่จากัดคะแนนเฉลี่ย
2.ไม่จากัดกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 %
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 35 %
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 35 %
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์

70
15

รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
หรือเทียบเท่า
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
4. เรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม
6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10 รูปแบบที่ 9 ผู้นาด้านสิ่งแวดล้อม
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 17)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
หรือเทียบเท่า
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
4. เรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม
6. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
7. มีประวัตผิ ลงานด้านการเป็นผู้นาองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือมีผลงานนวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า

5

รูปแบบที่ 14 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
(โครงการ วมว.)
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 22)
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
หรือเทียบเท่า
3. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
4. เรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5 . เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ น กลุ่ ม ส า ร ะ กา ร เ รี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม
6. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การตัดสิน
รับ
ของผู้มีสิทธิส์ มัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
25 รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
หรือเทียบเท่า
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
4. เรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5 . เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ น กลุ่ ม ส า ร ะ กา ร เ รี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม
6. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม

15

รูปแบบที่ 9 ผู้นาด้านสิ่งแวดล้อม
1. ตัดสินจากการเรียงลาดับคะแนนค่าน้าหนัก ดังนี้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 17)
GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
หรือเทียบเท่า
PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
2. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 5 3. ยืนยันสิทธิเ์ คลียริ่งเฮาส์
หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) คะแนนเฉลี่ย 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
4. เรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5 . เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ น กลุ่ ม ส า ร ะ กา ร เ รี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม
6. เรียนรายวิชาในกลุม่ สาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
7. มีประวัตผิ ลงานด้านการเป็นผู้นาองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือมีผลงานนวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 3
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะ / หลักสูตร
เกษตร กาแพงแสน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประมง
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
วิทยาศาสตร์การกีฬา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
• วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
• วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา, วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา, วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา,
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา,วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาฟิสกิ ส์
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
- สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการโรงแรม)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

14,300
14,300
14,300
14,300

-

14,300

-

16,300

31,000

17,300
17,300
17,300
17,300
17,300
17,300
17,300

32,700
32,700
-

12,900

-

12,900

-

12,900
16,300
16,300
16,300
16,300
16,300
12,900
12,900
16,300
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900

35,200
34,700
34,700
26,700
26,700
34,000
34,000
34,000
34,000
34,000
28,200

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)
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คณะ / หลักสูตร
- สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
สัตวแพทยศาสตร์

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

16,300
12,900
12,900

-

16,300
16,300
16,300

-

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ระเบียบการสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจาปีการศึกษา 2565
(TCAS รอบที่ 2)

