
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 

(TCAS รอบท่ี 1 Portfolio) 
---------------------------------------------------- 

  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือก

นิสิตที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดจำกัดของการเรียนรู้ของผู้เรียน  และสอดคล้อง  
กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตามโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

 
1.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาที ่รับสมัครผ่านโครงการนี ้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัย   
การชลประทานจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือก    
จะต้องศึกษาในสาขาวิชา ณ วิทยาเขตท่ีคัดเลือกได้  
 
2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
2.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ    

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
3.1 ผู้ที ่กำลังศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคุณสมบัติตามที่

สาขาวิชากำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โดยแบ่งเป็น 
3.1.1 กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแตช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร 
3.1.2 กรณีผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคเรียน 
 3.2 กรณีสาขาวิชากำหนดจำนวนหน่วยกิตของกลุ ่มสาระการเรียนรู้  ผู ้สมัครต้องเรียนรายวิชา             
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม  
6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าทีส่าขาวิชากำหนด 

3.3 มีประวัติผลงาน หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 

4.  คณะ และจำนวนที่รับเข้าศึกษา 
 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจำนวนรับเข้าศึกษา รวมจำนวน 1,916 คน ดังนี้ 

ลำดับ วิทยาเขต / คณะ จำนวนรับ (คน) 
1 คณะเกษตร 216 

2 คณะประมง 139 

3 คณะวนศาสตร์ 200 
4 คณะวิทยาศาสตร์ 269 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 176 
6 คณะศึกษาศาสตร์ 85 

7 คณะเศรษฐศาสตร์ 45 

8 คณะสังคมศาสตร์ 98 
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 

10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 205 

11 คณะมนุษยศาสตร์ 148 
12 คณะบริหารธุรกิจ 15 

13 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 40 
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 99 

15 คณะสิ่งแวดล้อม 81 

16 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 30 
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ลำดับ วิทยาเขต / คณะ จำนวนรับ (คน) 
17 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 30 

18 วิทยาลัยการชลประทาน 35 

 
5.  การเลือกคณะหรือสาขาวิชา   

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา   
 

6.  กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร 
6.1 การรับสมัครและชำระเงิน 

6.1.1 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. 

6.1.2 ชำระเงินค่าสมัครวันที ่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 9 มกราคม พ.ศ. 2566        
(ภายในเวลา 22.00 น.) สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

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

6.2  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)    
 

7.  ขั้นตอนการสมัคร 
7.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร) 
7.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th ตามวันที่     

ที่กำหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 

7.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด หากผู้สมัครมิได้
ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามท่ีกำหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ 

7.4 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย 

7.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน  
(ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยการ 
login ผ่านระบบรับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th 
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7.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้    
ชำระเงินค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการ
ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัคร  
ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก 
 
8.  เอกสารประกอบการสมัคร 

8.1 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 

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

8.3 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  

กรณีผูส้มัครทีศ่ึกษาท่ีต่างประเทศ หรือไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะ เวลา
หนึ่ง ให้คำนวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ให้ยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศพร้อม
หนังสือรับรองจากโรงเรียนด้วย 

8.4 กรณีที่ชื ่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดง      
ผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล 
.pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

8.5 ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ หรือเอกสารการสมัคร ความยาว
ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือตามรายละเอียดที่สาขาวิชานั้น ๆ 
กำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2) แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf 

 
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online  

และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางท่ีกำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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9.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
9.1 การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร 
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง https://admission.ku.ac.th 

พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด มิเช่นนั้น    
จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

9.2 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์    

การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
เข ้าสอบสัมภาษณ์ โดยประกาศในวันที ่  23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต ้นไป ทาง 
https://admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อฯ อีกครั้ง 

9.3 การสอบสัมภาษณ์ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 (เวลา สถานที่ และวิธีการ 

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้        
ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่าน
การคัดเลือกในลำดับสำรองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

9.4 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 

 

 
 
 

9.5 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2566 ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็น   
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.6 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 
 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
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10.  การชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ไม่มีการชำระเงินค่าประกันสิทธิ์

ใด ๆ ล่วงหน้า สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์
เ ข ้ าศ ึ กษาจะต ้ องดำ เน ิ นการตามกำหนดการ ในค ู ่ ม ื อน ิ ส ิ ต ใหม ่  ซ ึ ่ ง จะประกาศ ใ ห ้ ทราบทา ง 
https://admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง 

 
11. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

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

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

11.4 ผู้ที ่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไม่พิจารณา
ดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว 
 11.5 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดำเนินการสละสทิธิ์ 
(ช่วงที่ 1) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.mytcas.com
เท่านั้น ไม่รบัแจ้งการสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
12. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 

12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จ
การศึกษาตามที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี  
 12.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ
พบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้า
ศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 1) 

 

ที ่ วัน เดือน ปี กำหนดการ เว็บไซต์/สถานที่ 

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/


เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 1 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ เกษตร 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร จำนวนรับ 18 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร จำนวนรับ 14 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนรับ 14 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร จำนวนรับ 17 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวนรับ 102 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน จำนวนรับ 15 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 21 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมต่่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. ประวัติผลงานด้านการเกษตร ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
3. ประวัติผลงานด้านการเกษตร   
4. การสอบสัมภาษณ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 2 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ ประมง 
จำนวนรับ 139 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาประมง 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมต่่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต  
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และประวัติผลงาน ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
     4.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน อยู่ใน 20 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียน  
โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน 
     4.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และได้รับรางวัลจากการประกวด 
ด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดขึ้นไป 
     4.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประวัติผลงานด้านการประมง 
หรือวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 ผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 4 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
4. สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาภายใต้ "ทุนเลิศมัจฉา" 
จำนวน 20 ทุน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
    4.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
    4.2 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 
    4.3 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
    4.4 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณา "ทุนเลิศมัจฉาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง รวมจำนวน 20 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา 
โดยศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 3 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วนศาสตร์ 
จำนวนรับ 200 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
5. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
8. ประวัติผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผลงานการแข่งขันหรือการประกวด 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์ โดยส่งผลงานหรือเกียรติบัตร หรือหลักฐาน 
อ่ืน ๆ หรือรูปถ่าย ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. ประวัติผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผลงานการแข่งขัน 
หรือการประกวดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์  
3. การวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที  
(ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 4 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25  
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50  
7. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
8. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
9. ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำโครงงาน เข้าร่วมการแข่งขัน 
เข้ารับการอบรม เป็นต้น ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 5 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเคมี 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25  
6. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50  
8. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
9. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 6 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50  
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   3.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน 
   3.2 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน 
   3.3 IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน 
   3.4 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
   3.5 OOPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
   3.6 TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน 
4. ประวัติผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) 
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 7 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 2 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
6. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50  
8. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
9. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 8 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50  
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววทิยา รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
3. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 9 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00  
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
8. ประวัติผลงานด้านการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือมีประวัติเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา 
ทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. การสอบสัมภาษณ์ (หลังผ่านการคัดเลือกจากการคำนวณคะแนนสอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 10 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกติ 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววทิยา รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 11 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (วิชาเอกสัตววิทยา) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววทิยา รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 12 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
8. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
9. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 13 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 3 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   3.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน 
   3.2 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน 
   3.3 IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน 
   3.4 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
   3.5 OOPT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
4. ประวัติผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
3. ประวัติผลงาน  
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 14 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 8 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
7. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
8. ประวัติผลงานทางวิชาการ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่น่าสนใจ หรือได้รับรางวัล
วิชาการในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
9. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
10. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
11. ผลงานจิตอาสาหรือบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
12. สุขภาพ : เป็นบุคคลที่ไม่มีอาการตาบอดสี (ส่งใบรับรองแพทย์ในวันสอบสัมภาษณ์) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. การสอบสัมภาษณ์ 
   1.1 คำถามเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   1.2 ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
   1.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
   1.4 กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สำนึกดี 
   1.5 ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ โดยนำมาพิจารณาร่วมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 15 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 25 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา 
(Statement of Purpose) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 16 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 17 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ตำ่กว่า 3.00 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
8. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านการเรียน หรือด้านอ่ืน ๆ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 18 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต  
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 19 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาสถิติ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต   
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์  
หรือคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ประวัติผลงานด้านวิชาการ 
3. การสอบสัมภาษณ ์โดยพิจารณาจาก 
   3.1 องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   3.2 ความคิดสร้างสรรค์  
   3.3 ภาษาต่างประเทศ 
   3.4 การสำนึกดีและจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 20 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 25 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต   
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
6. ประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์  
หรือคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ประวัติผลงานด้านวิชาการ 
3. การสอบสัมภาษณ ์โดยพิจารณาจาก 
   3.1 องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   3.2 ความคิดสร้างสรรค์  
   3.3 ภาษาต่างประเทศ 
   3.4 การสำนึกดีและจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 21 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 8 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า          
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต   
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   5.1 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
   5.2 TOEFL PBT/ITP  
   5.3 TOEFL CBT  
   5.4 TOEFL IBT  
   5.5 IELTS 
   5.6 KU-EPT 
   5.7 OOPT  
   5.8 SAT (Evidence-Based Reading and Writing)  
6. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์  

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์ 
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 22 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือชั้นปีที่ 3 สายอาชีวศึกษา    
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. มผีลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดหรือมีโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของผลงาน/โครงงาน 
ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินงานหลักในผลงาน/โครงงานนั้น ๆ 
4. วิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 5 นาท ีแสดงผลงาน/โครงงานตามข้อ 3 ทุกผลงาน/โครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิป
ต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงาน/โครงงานนั้น ๆ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวด/โครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงประจักษ์ (Portfolio) 
2. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 23 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือชั้นปีที่ 3 สายอาชีวศึกษา    
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดหรือมีโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของผลงาน/โครงงาน
ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินงานหลักในผลงาน/โครงงานนั้นๆ 
4. วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที แสดงผลงาน/โครงงานตามข้อ 3 ทุกผลงาน/โครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิป
ต้องมีอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนารวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงาน/โครงงานนั้น ๆ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
6. กรณีท่ีไม่มีผลงาน/โครงงานตามข้อ 3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ตำกว่า 3.50 และ
ต้องมีวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 5 นาที แนะนำตนเองและแสดงความมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. กรณีท่ีไม่มีผลงาน/โครงงาน ให้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วนเป็นร้อยละ 50 
2. กรณีมีผลงาน/โครงงาน ให้ประวัติผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวด/โครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เชิงประจักษ ์สัดส่วนเป็นร้อยละ 50  
3. การสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 24 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน 
ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
7. มีประวัติผลงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน เช่น การเขียนโปรแกรม หรือการพัฒนาโครงงาน ทั้งด้านซอฟต์แวร์ 
หรือด้านฮาร์ดแวร์ ถ้าเป็นผลงานจากการแข่งขันหรือประกวดควรเป็นรางวัลระดับประเทศ ถ้ามีประกาศนียบัตร
รับรองความสามารถในการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงานและประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ 
2.  การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 25 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25 
   ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดง
ความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
8. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชาTGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
เคมีและภาษาอังกฤษ 
4. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 26 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกข้อ 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25 
   ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดง
ความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
8. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  
9. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน 
ที่พัก และอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
และภาษาอังกฤษ 
4. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 27 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 8 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ  
รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
7. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
และภาษาอังกฤษ 
2. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 28 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกข้อ 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 
รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
8. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน  
ที่พัก และอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
และภาษาอังกฤษ 
2. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 29 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกนัไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
8. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
9. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
4. รายละเอียดผลงานการประดิษฐ์ หรือประวัติผลงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 30 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และฟิสิกส์รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
8. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
9. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
10. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน  
ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
4. รายละเอียดผลงานการประดิษฐ์ หรือประวัติผลงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 31 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 3 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ำกว่า 3.25 
7. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือหุ่นยนต์ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
และภาษาอังกฤษ 
2. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 32 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 8 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 
รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือหุ่นยนต์ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
8. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน  
ที่พัก และอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ
ภาษาอังกฤษ 
2. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25 
   ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงาน 
   แสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
   จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
8. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
และภาษาอังกฤษ 
4. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 2 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 12หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  
รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25 
   ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดง
ความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ  
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
8. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
และภาษาอังกฤษ 
4. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. มีประวัติเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์จากโครงการค่ายเยาวชนวัสดุ ที่จัดโดยภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. แฟ้มผลงานหรือรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นผลงานหรือรางวัลในระดับโรงเรียนขึ้นไป 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
4. มีประวัติเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์จากโครงการค่ายเยาวชนวัสดุ ที่จัดโดยภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
7. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน  
ที่พัก และอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. แฟ้มผลงานหรือรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นผลงานหรือรางวัลในระดับโรงเรียนขึ้นไป 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 
10 คน หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
4. มีประวัติเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
7. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน  
ที่พัก และอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. แฟ้มผลงานหรือรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นผลงานหรือรางวัลในระดับโรงเรียนขึ้นไป 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษรวมกัน 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
8. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
9. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน 
ที่พัก และอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบ TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 25 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ประวัติผลงานด้านการบิน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) 
รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
4. แบบเรียงความแสดงความจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) 
5. มีประกาศนียบัตรผลงาน/กิจกรรมด้านการบิน 
6. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
7. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล  
8. คะแนนสอบวิชา TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
5. แบบเรียงความแสดงความจำนงในการเข้าศึกษา 
6. การสอบสัมภาษณ์และประวัติผลงาน 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ ศึกษาศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป (รวม 3 ตอน) ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
6. คะแนนสอบวิชา TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
7. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน 
8. ประวัติผลงานที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครู คหกรรมศาสตร์ จิตอาสา การพัฒนาตนเองทางคหกรรมศาสตร์ 
หรือผลงานทางคหกรรมศาสตร์ที่โดดเด่นที่นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิปแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 4 นาที 
9. ผลงานสะสมย้อนหลัง 3–4 ปี ที่เก่ียวข้องกับสาขาที่จะสมัครหรือผลงานที่สร้างตามโจทย์ที่สาขาวิชากำหนด 
    - เลือกผลงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขา โดยอธิบายสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงความเหมาะสม
ในการเลือกเรียนสาขาวิชานั้น ๆ 
    - แสดงเป้าหมายของการเรียน การทำงาน และเป้าหมายของชีวิตที่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการเรียน
ในสาขาวิชาที่สมัคร 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
3. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์  
4. ประวัติผลงาน 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ ศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี จำนวนรับ 9 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา  จำนวนรับ 9 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์  จำนวนรับ 9 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00  
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00  
7. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
8. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน 
9. ประวัติผลงาน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   9.1 เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยส่งบทคัดย่อ
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
   9.2 เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ประเภทที่นอกเหนือจากโครงงานวิทยาศาสตร์) 
หรอืได้รับรางวัลวิชาการในระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแนะนำตัวและ 
ส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
  9.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะนำตัวและ 
ส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
  9.4 เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงาน
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ประวัติผลงาน (ตามข้อ 9)  
3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากคำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา 
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ ศึกษาศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 
ทุกประเภทวิชา 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
5. ประวัติผลงาน หรือประสบการณ์การสร้างสรรค์งานทางด้านพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้ในเชิงธุรกิจหรือประกวด/เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมปกหน้า-หลัง คำนำ สารบัญ) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
3. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์  
4. การสอบสัมภาษณ์ 
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยนำเสนอผลงานไม่เกิน 4 ปี เกี่ยวกับ
ความสามารถประวัติผลงาน หรือประสบการณ์การสร้างสรรค์งานทางด้านพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในเชิงธุรกิจหรือประกวด/เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 43 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ ศึกษาศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
6. ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครู ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์  
(ไม่รวมปกหน้า-หลัง คำนำ สารบัญ) 
7. วิดีโอคลิปภาษาอังกฤษที่แสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาต่อและทัศนคติท่ีมีต่อวิชาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ 
ความยาว 1-2 นาที 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. วิดีโอคลิปภาษาอังกฤษที่แสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาต่อและทัศนคติท่ีมีต่อวิชาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ 
ความยาว 1-2 นาที 
2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 44 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ ศึกษาศาสตร์ 
จำนวนรับ 8 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน 
5. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน 
6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง คำนำ สารบัญ)  
โดยนำเสนอผลงานไม่เกิน 4 ปี เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยในระดับจังหวัดขึ้นไป 
7. คลิปวีดิทัศน์แสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาต่อและทัศนคติท่ีมีต่อวิชาชีพครู ความยาวประมาณ 2-3 นาที 
รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
3. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
4. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 45 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ ศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 
10 คน หลักสูตร/สาขาวิชา ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
8. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน 
9. ประวัติผลงาน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
    9.1 เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยส่งบทคัดย่อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
รวม 1 ไฟล์ 
    9.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  
สาขาคอมพิวเตอร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(สอวน.) โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ 
ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
    9.3 เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก การ์ตูนแอนิเมชั่น ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนำตัวและ 
ส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตามเกณฑ์ข้อ 9  
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
4. คะแนนสอบวิชา TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
5. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากคำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา 
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 46 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ เศรษฐศาสตร์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
4. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะฯ โดยมีคะแนนสูงสุด 20 ลำดับแรก หรือเป็นผู้ที่มี
คะแนนสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 อันดับแรก  
หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก หรือได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
6. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล  
7. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนเศรษฐศาสตร์  
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
8. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนเศรษฐศาสตร์ 
3. ประวัติผลงาน 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
5. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล 
6. การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 47 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ เศรษฐศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก  
หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
4. เป็นผู้มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมีผลจากการทำกิจกรรม 
ให้เห็นในเชิงประจักษ์ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
6. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล  
7. คะแนนสอบวิชา TGAT3 สมรรถนะการทำงาน  
8. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียน และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
9. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียน และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
3. ประวัติผลงาน 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ เศรษฐศาสตร์ 
จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก  
หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
4. เป็นผู้มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมีผลจากการทำกิจกรรม 
ให้เห็นในเชิงประจักษ์ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
6. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล 
7. คะแนนสอบวิชา TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 
8. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียน และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
9. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียน และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
3. ประวัติผลงาน 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ เศรษฐศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 
5. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ หรือเพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรมวิชาการ 
ค่ายส่งเสริมโอลิมปิก หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการ DARE to Drive Your Community อย่างใดอย่างหนึ่ง 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สังคมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) จำนวนรับ 2 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 2 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 1 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) จำนวนรับ 2 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
(ภาคพิเศษ) 

จำนวนรับ 2 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
4. ประวัติผลงาน (Portfolio) ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลงานทางด้านการศึกษาและ/หรือ
สังคม และมีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/
ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตำบล/อำเภอ/จังหวัด/สังคม (โดยผลงานดังกล่าว 
ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สังคมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา น.บ. (นิติศาสตร์) จำนวนรับ 10 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา น.บ. (นิติศาสตร์) (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. มีความโดดเด่นที่เกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขันเก่ียวกับกฎหมายระดับจังหวัด/
ประเทศ หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความโดดเด่นที่เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) รวมไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ และสารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
4. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สังคมศาสตร์ 
จำนวนรับ 2 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
4. คะแนนสอบวืชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล 
5. Portfolio แสดงความสนใจและผลงานทางด้านประวัติศาสตร์ โดยเขียนในลักษณะ Statement of Purpose 
(ไม่จำกัดจำนวนหน้า) พร้อมแนบแฟ้มประวัติผลงาน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. Portfolio แสดงความสนใจและผลงานทางด้านประวัติศาสตร์ โดยให้เขียนในลักษณะ Statement of Purpose 
(ไม่จำกัดจำนวนหน้า) พร้อมแนบแฟ้มประวัติผลงาน  
2. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สังคมศาสตร์ 
จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
(วิทย์-คณิต) หรือแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
4. มีใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่า ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) 
(อัพโหลดเป็นเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. แฟ้มสะสมผลงาน  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สังคมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 7 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) 

จำนวนรับ 4 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ) จำนวนรับ 4 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) จำนวนรับ 4 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) 

จำนวนรับ 3 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
(ภาคพิเศษ) 

จำนวนรับ 3 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 
(ภาคพิเศษ) 

จำนวนรับ 3 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
3. ประวัติผลงาน (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์) ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
    3.1 นําเสนอ ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการหรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐศาสตร์ 
    3.2 ดํารงตําแหน่งผู้นํานักเรียนและ/ หรือนักศึกษาในระดับสถาบันที่ตนสังกัด และมีผลงานโดดเด่น 
         ในการบริหารคน/ โครงการ/ กิจกรรม 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล  
6. คะแนนสอบวิชา TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  
2. ประวัติผลงาน  
3. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สังคมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวนรับ 5 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 4 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. Portfolio การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน/การทำประโยชน์ต่อสาธารณะ 
รวมทั้งการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและความคาดหวังของตนเอง รวมความยาว 3-5 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) จำนวนรับ 5 คน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 
3. ผ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. ประวัติผลงานหรือผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ (หากมีทั้งสองข้อจะได้รับการพิจารณา 
เป็นพิเศษ) ดังนี้ 
   4.1 ประวัติผลงานทางวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีเอกสารรับรอง 
   4.2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนน TOEFL (internet based) ≥ 78 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6 
**หมายเหตุ ประวัติผลงานตามข้อ 4 (ข้อ 4.1) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
7. ผ่านการตรวจสุขภาพตามประกาศภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะ 
ของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
3. สอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
จำนวนรับ 40 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ย ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   5.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
   5.2 ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้ง 2 กลุ่ม 
6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   6.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน 
   6.2 TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน 
   6.3 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน 
   6.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน 
   6.5 OOPT ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน 
   6.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
   6.7 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
   6.8 คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   6.9 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
7. ประวัติผลงาน เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรหรือผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หรือการพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน.  
8. เรียงความแสดงความมุ่งม่ันหรือสนใจในสาขาที่สมัคร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน 
3. เรียงความแสดงความมุ่งม่ันหรือสนใจในสาขาที่สมัคร 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 58 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ย ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   5.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
   5.2 ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้ง 2 กลุ่ม 
6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   6.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน 
   6.2 TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน 
   6.3 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน 
   6.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน 
   6.5 OOPT ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน 
   6.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
   6.7 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
   6.8 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ที่จัดทำข้ึนด้วยตนเอง ประกอบด้วยประวัติที่แสดงตัวตน ผลงานที่แสดงทักษะ ความรู้
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสิ่งทอ แฟชั่น และนวัตกรรมต่าง ๆ หรือโครงงานที่เก่ียวข้องกับ 
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
จำนวนรับ 30 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ย ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   5.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
   5.2 ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้ง 2 กลุ่ม 
6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   6.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน 
   6.2 TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน 
   6.3 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน 
   6.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน 
   6.5 OOPT ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน 
   6.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
   6.7 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
   6.8 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
7. ประวัติผลงาน เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรหรือผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หรือการพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ หรือ ผ่านการเข้าค่าย สอวน. 
8. เรียงความแสดงความมุ่งม่ันหรือสนใจในสาขาที่สมัคร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงาน  
2. เรียงความแสดงความมุ่งม่ันหรือสนใจในสาขาที่สมัคร 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 60 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
จำนวนรับ 40 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ย ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   5.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
   5.2 ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทัง้ 2 กลุ่ม 
6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   6.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน 
   6.2 TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน 
   6.3 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน 
   6.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน 
   6.5 OOPT ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน 
   6.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
   6.7 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
   6.8 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
   6.9 คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
7. ประวัติผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 1 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงาน 
2. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 61 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
จำนวนรับ 45 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
8. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   8.1 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
   8.2 OOPT ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
   8.3 TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน 
   8.4 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน 
   8.5 IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน 
   8.6 SAT ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน 
   8.7 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
9. มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือโครงงานนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์  
4. การอธิบายโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. ความเข้าใจและความมุ่งม่ันในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
6. การสอบสัมภาษณ์  
 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 62 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
จำนวนรับ 30 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 
7. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 
8. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   8.1 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
   8.2 OOPT ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
   8.3 TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน 
   8.4 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน 
   8.5 IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน 
   8.6 SAT ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน 
   8.7 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
9. มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือโครงงานนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์  
4. การอธิบายโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. ความเข้าใจและความมุ่งม่ันในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
6. การสอบสัมภาษณ์  
 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 63 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. ประวัติผลงาน โดยมีส่วนรว่มในการดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ การบริการเชิงสร้างสรรค์
หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค์  
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานที่โดดเด่น หรือการได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
และการบริการเชิงสร้างสรรค์ 
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 64 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 28 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดำเนินทำนอง 1 ชิ้น  
ได้เป็นอย่างดี (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุ่ย  
และขับร้อง) 
3. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความโดดเด่นทางด้านทักษะดนตรีไทย เช่น ประกาศนียบัตรผลงาน  
รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น 
4. วิดีโอคลิปการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ความยาวไม่เกิน 20 นาที 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ประวัติผลงาน (Portfolio) 
2. การทดสอบทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย (ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์) 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 65 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 28 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จากหลักสูตร
โรงเรียนดุริยางค์ทหาร 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างชำนาญ อย่างน้อย 1 ชนิด โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ 
ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือกีตาร์คลาสสิก หรือเปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก อย่างใดอย่างหนึ่ง  
(ไม่รับสมัครฮาร์ป รีคอร์เดอร์ อิเลคโทน คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า และเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด) 
4. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่นด้านทักษะดนตรีตะวันตก เช่น ประกาศนียบัตรผลงาน รางวัลที่เคยได้รับ  
หรือผลการสอบทักษะดนตรีตะวันตก 
5. วิดีโอคลิปการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตะวันตกในบทเพลงคลาสสิกตะวันตก ความยาวไม่เกิน 20 นาที  
(เห็นใบหน้าผู้สมัคร) โดยบรรเลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่า 
ระดับเกรด 5 โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity College London 
หมายเหตุ 
1) เฉพาะผู้สมัครเครื่องกระทบ (Percussion) ให้ส่งคลิปการแสดงเดี่ยวเครื่องกระทบจำนวน 3 เครื่อง ได้แก่  
   1. Concert Snare Drum 2. Timpani และ 3. Keyboard Percussion โดยแต่ละเพลงในแต่ละเครื่อง 
ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นาทีและไม่เกิน 7 นาที 
2) สำหรับผู้สมัครขับร้อง สามารถส่งบทเพลงประเภท Musical ทดแทนบทเพลงคลาสสิกได้ 
3) ไม่รับพิจารณาคลิปการบรรเลงรวมวงที่ผู้สมัครบรรเลงอยู่ในวง เนื่องจากกรรมการต้องการดูทักษะเดี่ยว 
เครื่องดนตรีของผู้สมัคร 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. การทดสอบทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก (ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์) 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 66 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 2 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 
4. มีผลงานหรือความสามารถโดดเด่นด้านภาษาไทย ขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
   ผลงานข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
   4.1 รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านภาษาไทยในการแข่งขันระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
   4.2 หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ 
สู่สาธารณะ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 5 ภาคเรียน  
3. หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ตามคุณสมบัติข้อ 4.1 หรือ 4.2 
(ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ต้องการสมัครด้วยหลักฐาน ข้อ 4.1 ต้องแยกหลักฐานออกเป็นรางวัลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างชัดเจน พร้อมมีหัวข้อดังกล่าวกำกับ)  
4. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
5. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ผลการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 3.50 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
5. ผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานระดับ A2 เป็นต้นไป 
6. กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   6.1 หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศสระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   6.2 เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ อย่างน้อย 6 เดือน 
7. Portfolio เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศส 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 25 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ผลการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 3.50 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
5. ผลการสอบวัดระดับภาษาเยอรมันมาตรฐานระดับ A2 เป็นต้นไปจากสถาบันที่ไดัรับการรับรองจากสาขาฯ 
เช่น สถาบัน Goethe หรือผลการสอบข้อสอบจากสถาบัน telc 
6. กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   6.1 หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   6.2 เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ อย่างน้อย 6 เดือน 
7. Portfolio เขียนเป็นภาษาเยอรมัน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้ภาษาเยอรมัน 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมัน 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 10 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   3.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน 
   3.2 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน 
   3.3 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
   3.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน 
   3.5 CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน 
   3.6 TU-GET ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
   3.7 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 
4. กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   4.1 หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   4.2 เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 1 อย่างน้อย 6 เดือน 
5. ประวัติผลงาน โดยมีส่วนรว่มในการดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   3.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน 
   3.2 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน 
   3.3 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
   3.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน 
   3.5 CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน 
   3.6 TU-GET ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 
   3.7 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 
4. กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   4.1 หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   4.2 เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 1 อย่างน้อย 6 เดือน 
5. ประวัติผลงาน โดยมีส่วนรว่มในการดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
3. ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ต้องได้เกรด 4 ทุกภาคเรียน 
4. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้า  
5. ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
6. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ มนุษยศาสตร์ 
จำนวนรับ 5 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีอังกฤษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 
3. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้เกรด 4 ทุกภาคเรียน 
4. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้า 
5. ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
6. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ 
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ บริหารธุรกิจ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.60 
3. ประวัติผลงาน มีผลงานเชิงประจักษ์ในการนำเสนอ/ประกวด/แข่งขัน ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางวิชาการ
หรือความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ หรือความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ หรือ 
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือประเด็นการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับ SDGs17 ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
นอกสถานศึกษาของตน หรือมีคณะกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลงาน 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานและกิจกรรมที่โดดเด่น/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม 
3. การสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ 
4. การสอบสัมภาษณ ์ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ เทคนิคการสัตวแพทย์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ 10 คน 
หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย พิเศษ) จำนวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรีนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระกรเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   6.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน 
   6.2 TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน 
   6.3 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
   6.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 คะแนน 
   6.5 OOPT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
   6.6 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
   6.7 CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
   6.8 TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน 
7. ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
8. ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสีทุกรูปแบบ)  
(นำใบรับรองแพทย์มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ เทคนิคการสัตวแพทย์ 
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต 
5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
6. ประวัติผลงาน และเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานและเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 
(หลักสูตร 4 ปี) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเท่าข้ึนไป 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. ประวัติผลงาน ที่จัดทำข้ึนด้วยตนเองในช่วงการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า บรรจุผลงาน 
ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม  
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้
ในช่องทางอ่ืน ๆ) 
8. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรม 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 
ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ 
ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
2. คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ประวัติผลงาน (Portfolio) 
4. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และการแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 77 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 24 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) (หลักสูตร 5 ปี) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเท่าข้ึนไป 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
6. คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. มีเอกสารผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัล 
ตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
(ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอ่ืน ๆ) 
8. เอกสารหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Letter of Intention) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 
ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ 
ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. เอกสารผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัล 
ตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนไป 
4. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา 
5. การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 78 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 45 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (หลักสูตร 5 ปี) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเท่าข้ึนไป 
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. เอกสารรวบรวมประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัล
ตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์  
(ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอ่ืน ๆ) 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 
ตามข้อ 1 – 7 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ 
ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. เอกสารประวัติผลงาน 
4. การสอบสัมภาษณ์ และการแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 79 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จำนวนรับ 15 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี) 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเท่าข้ึนไป 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัล 
ตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 
(ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอ่ืน ๆ) 
8. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี 
จากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 
ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ 
ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัล 
ตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป 
4. การสอบสัมภาษณ์ (แสดงความถนัดเชิงประจักษ์ ทำ Sketch design ระหว่างสอบสัมภาษณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 80 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สิ่งแวดล้อม 
จำนวนรับ 46 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
5. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ 
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 81 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ สิ่งแวดล้อม 
จำนวนรับ 35 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
5. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ 
(ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 82 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
จำนวนรับ 30 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (รวมถึงผลการเรียนชุดวิชาชีพ 
ในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
2. Portfolio Presentation 10 minutes (VDO clip.mp4) 
3. Interview and Audition (On-site) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 83 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
(การจัดการโรงแรม) 

จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
(การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) 

จำนวนรับ 10 คน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. แฟ้มผลงาน และเรียงความเรื่อง "แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ"  
(ไม่เกิน 1 หน้า) 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)   หน้า 84 จาก 84 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) 

คณะ วิทยาลัยการชลประทาน 
จำนวนรับ 35 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต 
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต 
5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 5 หน่วยกิต 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมแต่ละรายวิชาของวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. มีผลงานด้านการชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โยธา การเกษตร หรือผลงานการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมที่เก่ียวข้องที่ปรากฏในแฟ้มผลงาน Portfolio 
8. ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำเสนอแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้านการชลประทาน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ โยธา หรือการเกษตร ต่อหน้าคณะกรรมการ จำนวน 1 แนวคิด 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
2. แฟ้มผลงาน Portfolio 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

 


