
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น) 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 

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

 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสการกลับไปทำงานพัฒนาท้องถิ่นของบัณฑิตสัตวแพทย์ และกระจายโอกาสทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนจบมัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ       
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเร ียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเร ียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น           
(โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถ่ิน) ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.5 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
1.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
1.7 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.2 เป็นผู้ที ่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และ         

4 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยทั้งภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและ
โรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันรับสมัคร 
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2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร 
ไม่ต่ำกว่า 3.20 

2.4 คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2.5 คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
2.6 คะแนนสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
2.7 คะแนนสอบ A-Level วิชาเคมี 
2.8 คะแนนสอบ A-Level วิชาชีววิทยา 
2.9 ผ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.10 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ระบุ

ไว้ในประกาศภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตร 
สัตวแพทยศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 
3.  จำนวนรับเข้าศึกษา 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)   จำนวนรับเข้าศึกษา  15  คน  
 

4.  กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร 
4.1 การรับสมัครและการชำระเงิน 

4.1.1 รับสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ online  
ทาง https://admission.ku.ac.th 

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. 

4.1.2 ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ภายในเวลา 22.00 น.)    
โดยชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่     

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

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

 
5.  ขั้นตอนการสมัคร 

5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร) 
5.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด   

โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม    
พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online  
และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางท่ีกำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

5.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการ
ชำระเงินค่าสมัครตามท่ีกำหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ 

5.4 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน        
การชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย 

5.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวม
วันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยการ login ผ่านระบบ
รับสมัคร online ทาง https://admission.ku.ac.th 

5.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชำระเงิน     
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว  ต้องไม่เกิน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัคร       
เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก 

 
6.  เอกสารประกอบการสมัคร 

6.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลัง 
สีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% 
ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล    
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

6.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ที่โรงเรียน  
ออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf รวม 1 ไฟล์ (กรณี       
มี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

6.4 สำเนาทะเบียนบ้านหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน และรายการบุคคลในบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร ที่อยู่ในหน้า
เดียวกันพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ   

6.5 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf 
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 

6 .6 เอกสารแสดงการผ ่านการฝ ึกงานด ้านว ิชาช ีพส ัตวแพทย์ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
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7.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
7.1 การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร 
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง https://admission.ku.ac.th พร้อม    

แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัคร
นั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

7.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้ 

7.2.1 คะแนนสอบวิชา TGAT ค่าน้ำหนัก 20% 
7.2.2 คะแนนสอบวิชา TPAT3 ค่าน้ำหนัก 20% 
7.2.3 คะแนนสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา 
       รวมกัน 3 วิชา ค่าน้ำหนัก 40% 
7.2.4 การสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ำหนัก 20% 
7.2.5 ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนสอบของผู้สมัครจาก ทปอ. มาประมวลผล
คะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

7.3 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ผู้ที ่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ (ข้อ 7.2) จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์      

สอบสัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login 
เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง 

7.4  การสอบสัมภาษณ์   
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 (วัน เวลา สถานที่และวิธีการจะ

ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ท่ีคณะกำหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์
ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรอง      
ที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

การนำคะแนนสอบ TGAT TPAT และ A-Level มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครต้อง
สมัครสอบกับสมาคมที ่ประชุมอธ ิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ภายในวันที ่ท ี ่  ทปอ. กำหนด                  
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ http://www.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชา 
ทีส่าขาวิชากำหนดให้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่สอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชาจะไม่ได้รับ
การพิจารณาในสาขาวิชานั้น 
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7.5 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566    

ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 
 
 

7.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566   

ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.7 การประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS (รอบที่ 2) ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จะได้รับการประกาศรายชื่อ 

เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะประกาศในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. 
เป็นต้นไป ทาง https://admission.ku.ac.th 

 
8.  การชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2566 ไม่มีการชำระเงินค่าประกัน
สิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สำหรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการ  
ตามกำหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง https://admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง 

 
9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

9.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู ้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2566 

9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์  
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปี
การศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 

9.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้       
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาของการยืนยันสิทธิ์ที่กำหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดทา้ย 
ที่ได้รับการเลือก 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น) 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 

 

ที ่ วัน เดือน ปี กำหนดการ เว็บไซต์ 
1 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 2566 รับสมัคร Online และชำระเงินค่าสมัคร https://admission.ku.ac.th 

2 21 เม.ย. 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

https://admission.ku.ac.th 

3 26 เม.ย. 2566 สอบสัมภาษณ์  กำหนดการจะแจ้งอีกครั้ง 

4 ภายใน 28 เม.ย. 2566 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

https://admission.ku.ac.th 

5 4 – 5 พ.ค. 2566 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  http://www.mytcas.com 
6 6 พ.ค. 2566 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 – 2) http://www.mytcas.com 

7 9 พ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 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/
http://www.facebook.com/kuadmission


 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย ์

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
.......................... 

 
  เพ่ือให้การรับสมัครและการคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร              
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 จึงได้พิจารณา
หลัก เกณ ฑ์ การฝึกงานด้ านวิชาชีพสัตวแพทย์  เพ่ื อ เข้ าศึกษาหลักสู ตรสัตวแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้  
1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ในโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ 

หรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาชีพสัตวแพทย์ (ยกเว้นโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน) เป็นเวลา            
ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ หรือ 90 ชม.  

2. ผู้สมัครต้องจัดทำบันทึกการฝึกงานประจำวัน รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบท้าย 1) 
3. ผู้สมัครต้องจัดทำหนังสือรับรองการฝึกงาน รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแนบท้าย 2) 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม) 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(เอกสารแนบท้าย 1) 

บันทึกการฝึกงานประจำวัน 
 
ชื่อ-นามสกุลผู้ฝึกงาน.......................................................................................................................................... 
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา................ 
  โครงการช้างเผือก มก. 
  โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.  
  โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  
  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โครงการสัตวแพทย์คืนถิ่น) 
 
ชื่อสถานทีฝ่ึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย.์................................................................................................................................ 
คำชี้แจง :  ให้ผู้ฝึกงานเขียนบรรยายงานสิ่งที่ได้เรียนรู้ในงานที่ฝึกปฎิบัติในแต่ละวันและเขียนบรรยาย              

ความประทับใจในงานที่ฝึกปฎิบัติในแต่ละวัน (อธิบายความประทับใจในงาน ไม่ได้หมายถึงตัว
บุคคลของสถานที่ให้ฝึกงาน ไม่ใช่สถานทีฝ่ึกงาน) 

เขียนบรรยายงาน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ในงานที่ฝึกปฎิบัติในแต่ละวัน 

เขียนบรรยาย 
ความประทับใจในงานที่ฝึกปฎิบัติในแต่ละวัน 

ครั้งที ่1 (วัน.....................ที่............เดือน................................พ.ศ............... เวลา .............................................) 
....…........................................................................... 
....…........................................................................... 
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ครัง้ที ่2 (วัน.....................ที่............เดือน................................พ.ศ............... เวลา .............................................) 
....…........................................................................... 
....…........................................................................... 
....…........................................................................... 
....…........................................................................... 
....…........................................................................... 
....…........................................................................... 
....…........................................................................... 
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....…............................................................ ..................... 

....…....................................................................... .......... 

....…....................................................................... .......... 

....…................................................................................. 

....…....................................................................... .......... 
ครั้งที ่3 (วัน.....................ที่............เดือน................................พ.ศ............... เวลา .............................................) 
....…........................................................................... 
....…........................................................................... 
....….............................................................. ............. 
....…........................................................................... 
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ครั้งที ่4 (วัน.....................ที่............เดือน................................พ.ศ............... เวลา .............................................) 
....…........................................................................... 
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(เอกสารแนบท้าย 2) 

หนังสือรับรองการฝึกงาน 
 
ชื่อ-นามสกุลผู้ฝึกงาน......................................................................................................................... ................. 
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา................ 
  โครงการช้างเผือก มก. 
  โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.  
  โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  
  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โครงการสัตวแพทย์คืนถิ่น) 
 
ชื่อสถานทีฝ่ึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย.์................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้า ...............................................................ตำแหน่ง.............................................................
สถานทีท่ำงาน.........................................................................................โทรศัพท์ ...............................................                    
เป็น  ผู้ควบคุมการฝึกงาน   เจ้าของ/ผู้บริหารสถานที่ฝึกงาน  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
ของนาย / นาง / น.ส. .............................................................. ................... ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
ขอรับรองว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ เป็นเวลา.................................. 

และขอรับรองผู้สมัครในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยลำดับคะแนนในการประเมิน

มี ดังนี้ 
  ระดับดีมาก (คะแนน 4)  
 หมายถึง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และดีเลิศเกินความ

คาดหมาย หรือมีทักษะด้านเทคนิคและทักษะส่วนบุคคลที่ดีเลิศ และใช้ทักษะเหล่านั้นทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสําเร็จ  

   

  ระดับดี (คะแนน 3)  
  หมายถึง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และมีทักษะด้านเทคนิค

และทักษะ ส่วนบุคคลอย่างพอเพียงในการปฏิบัติงานจนสําเร็จในระดับที่น่าพอใจ  
   

  ระดบัปานกลาง (คะแนน 2)  
  หมายถึง สามารถปฏิบัติงานได้ต่ำกว่าที่ควรเป็นเล็กน้อย ต้องได้รับการฝึกหรือการเพ่ิมพูนความรู้

ทางด้านเทคนิคหรือทักษะส่วนบุคคล เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จในระดับที่น่า
พอใจ  

 
 
 



 

 
  ระดับพอใช้ (คะแนน 1)  
  หมายถึง สามารถปฏิบัติงานโดยทั่วไปต่ำกว่าความคาดหมาย ต้องพยายามเรียนรู้และให้ความสนใจ

ทางด้านเทคนิคให้มากกว่านี้เพ่ือที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จในระดับที่น่าพอใจ 
 
 ระดับบกพร่อง (คะแนน 0)  
  หมายถึง สามารถปฏิบัติงานต่ำกว่าความคาดหมาย หรือไม่มี หรือไม่ได้ใช้ทักษะด้านเทคนิคและ

ทักษะส่วนบุคคลที่จําเป็นในการทํางาน มีความบกพร่องอย่างมากและไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ  

 

  ไม่มีความเห็น (NA)  
  หมายถึง ไม่สามารถประเมินได้  
 

รายการประเมิน ดี
มาก 
(4) 

ดี 
 

(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

พอใช้ 
 

(1) 

บกพร่อง 
 

(0) 

ไม่มี
ความเห็น 

(NA) 
1. ความตรงต่อเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน       
2. ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถใน

การรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน 
สามารถควบคุม อารมณ์และยับยั้งชั่งใจ
ตนเอง สามารถแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา             
รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย              
มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และ มองโลกในแง่ดี 

      

3. ความสนใจ ตั้งใจในการฝึกปฏิบัติงาน
ตามท่ีมอบหมาย หรือมีความขวนขวาย
กระตือรือร้นช่วยงาน 

      

4. ความสามารถที่จะเรียนในหลักสูตร              
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

      

ความคิดเหน็เพ่ิมเติม............................................................................................................................... .............. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ................................................................................... 
       (.................................................................................) 
ตำแหน่ง......................................................................... 
                          ......../........./........ 


