
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  โครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

สู่การต่อยอดระดับสากล ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 1 Portfolio) 
 

---------------------------------------------------- 
  

ตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs CO-Creation Project) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพหุปัญญาของมนุยษ์ ซึ่งมีความหลากหลายสู่การต่อยอด          
ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ นั้น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ 
จะรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล 
(STEAMs CO-Creation Project) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 1 Portfolio) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.5 เป็นผู ้ที ่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า  จะตั ้งใจศึกษาเล่าเรียน         

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด
ทุกประการ 

1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่ โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ    
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
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2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา       

ปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50  
2.2 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ    

กลุ ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต (นับหน่วยกิตตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย รวม 6 ภาคเรียน) 

2.3 คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (รวม 3 ตอน)  
2.4 เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   
และมีหลักฐานการได้รับรางวัลในระดับประเทศ 

2.5 ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
 

3.  สาขาวิชาและจำนวนรับเข้าศึกษา 
 กำหนดจำนวนรับเข้าศึกษา รวมทุกสาขาวิชา จำนวน 36 คน  
 
4.  การเลือกคณะหรือสาขาวิชา   

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา   
 

5.  กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร 
5.1 การรับสมัครและชำระเงิน 

5.1.1 รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ online 
ทาง https://admission.ku.ac.th 

1) เปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
2) ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. 

5.1.2 ชำระเง ินค่าสมัครวันที ่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 9 มกราคม พ.ศ. 2566       
(ภายในเวลา 22.00 น.) สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
3) ชำระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร 

5.2  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)    
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6.  ขั้นตอนการสมัคร 
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร) 
6.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th ตามวันที่        

ที่กำหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูล    
ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 

6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด หากผู้สมัคร     
มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามท่ีกำหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ 

6.4 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย 

6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน  
(ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป       
โดยการ login ผ่านระบบรับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th 

6.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้   
ชำระเงินค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้ง นี้ การดำเนินการ
ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัคร  
ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก 
 

7.  เอกสารประกอบการสมัคร 
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ 

พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้า
ประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 
200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด 
A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

7.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน         
ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf     
รวม 1 ไฟล์ (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

7.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดง   
ผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล 
.pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

7.5 ประวัติผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ)      
รวม 1 ไฟล์ แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf  
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online  

และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางท่ีกำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
 

8.  เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

8.1  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามข้อ 2 (2.1-2.5) 
8.2 การสอบสัมภาษณ์    

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและผลพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อฯ อีกครั้ง 

 
10. การสอบสัมภาษณ์ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 (เวลา สถานที่ และวิธีการ   
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้        
ผู้ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่าน
การคัดเลือกในลำดับสำรองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื ่อผู ้ผ ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที ่ 30 มกราคม         
พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 
พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

 
12. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2566 ทาง http://www.mytcas.com ตามขั ้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อ    
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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13. การประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS (รอบที่ 1) ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จะได้รับการประกาศ

รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะประกาศในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง https://admission.ku.ac.th 

 
14. ทุนการศึกษา 

ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู ่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs      
Co - Creation Project) จะได้รับทุนการศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทั้งนี้ จะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ที่คณะกำหนดตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

 
15. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

15.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์เข้าศึกษาให้สมาคมที ่ประชุมอธิการบดี           
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 1) ในวันที่ 
7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 15.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน 
ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า  
ผู ้น ั ้นสละสิทธิ ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ ่านระบบการคัดเล ือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 

15.3 ในการย ืนย ันสิทธิ ์การเข ้าศ ึกษาในระบบ TCAS สามารถดำเนินการเปลี ่ยนแปลงข้อมูล              
การยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาของการยืนยันสิทธิ์ที่กำหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูล
การยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก 

15.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไม่พิจารณา
ดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว 
 15.5 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดำเนินการสละสทิธิ์ 
(ช่วงที่ 1) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.mytcas.com
เท่านั้น ไม่รับแจ้งการสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
โครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
สู่การต่อยอดระดับสากล ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 1 Portfolio) 

ที ่ วัน เดือน ปี กำหนดการ เว็บไซต์ 

1 
1 พ.ย. 2565 –  
9 ม.ค. 2566 

รับสมัคร Online และชำระเงินค่าสมัคร https://admission.ku.ac.th 

2 
23 ม.ค. 2566 

(09.00 น. เป็นต้นไป) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

https://admission.ku.ac.th 

3 27 ม.ค. 2566 สอบสัมภาษณ์  กำหนดการอ่ืน ๆ จะแจ้งอีกครั้ง 

4 
ภายใน 30 ม.ค. 2566 
(09.00 น. เป็นต้นไป) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

https://admission.ku.ac.th 

5 7 – 8 ก.พ. 2566 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  http://www.mytcas.com 

6 9 ก.พ. 2566 สละสิทธิ์ (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบท่ี 1) http://www.mytcas.com 

7 
11 ก.พ. 2566 

(13.00 น. เป็นต้นไป) 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 https://admission.ku.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ 
https://admission.ku.ac.th 

 

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 

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

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/

