
   
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 

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

เพ ื ่อเป ็นการส ่งเสร ิมและสน ับสนุนให้ คนพิการได ้ม ีโอกาสเข ้าร ับการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเล ือกนิส ิตพิเศษเข้าศ ึกษาต่อ              
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบท่ี 2 โควตา) ดังนี้ 

 
1. คุณสมบัตทิั่วไป 

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

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.5 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
1.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
1.7 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
1.8 เป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 2.1 มีความบกพร่องตามประเภทความพิการ ดังต่อไปนี้ 
         2.1.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นประเภทสายตาเลือนราง ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในชีวิตประจำวัน และต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  หรือเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับผู้มีความบกพร่อง
ทางการเห็น เพื ่อส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น อาทิ โปรแกรมอ่านจอบนคอมพิวเตอร์  (Jaws for 
Windows) เครื ่องเล ่นและบันทึกเส ียงระบบเดซี ่แบบพกพา เครื ่องขยายภาพและตัวอักษร (Closed Circuit 
Television for Low vision : CCTV)  
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        2.1.2 บุคคลที ่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทหูตึงที ่ได้ร ับการใส่เครื ่องช่วยฟังและ             
มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เท่าเทียมกับนิสิตปกติทั่วไป และสามารถช่วยเหลือตนเองในการศึกษา      
เล่าเรียนได้  
        2.1.3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ต้องสามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการศึกษาเล่าเร ียนได้ ในกรณีหากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ม ีความสามารถในการเร ียน               
และทางครอบครัวยินดีจัดหาผู้ดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน  
        2.1.4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้     
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐานได้  
        2.1.5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ 
มีความสามารถในการฟัง และการเขียน เท่าเทียมกับนิสิตปกติท่ัวไปและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐานได้  
       2.1.6 บ ุคคลที ่ม ีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ต ้องสามารถช่วยเหลือตนเอง                  
ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ ในกรณีหากไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้        
แต่มีความสามารถในการเรียน ทางครอบครัวจะต้องร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือทางด้านการเรียนและการใช้
ชีวิตประจำวันกับหน่วยบริการนิสิตพิเศษ  
        2.1.7 บุคคลออทิสติก ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์   
ในระดับพ้ืนฐานได้ ตลอดจนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ ในกรณีหากไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ 
แต่มีความสามารถในการเรียน ทางครอบครัวจะต้องวางแผนการช่วยเหลือทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน
กับหน่วยบริการนิสิตพิเศษ 
 

2.2 คุณสมบัติด้านการศึกษา 
2.2.1 ผู้ที ่กำลังศึกษาอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร 
2.2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคเรียน 
 2.3 คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไข และเกณฑ์การคัดเลือกที่สาขาวิชากำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 
3. คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ และประเภทความพิการที่รับเข้าศึกษา 

ในปีการศึกษา 2566 กำหนดจำนวนรับเข้าศึกษา รวม 123 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 
4.  การเลือกคณะหรือสาขาวิชา   

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครสาขาวิชาได้ไม่เกิน 3 อันดับ เรียงตามความต้องการก่อนหลัง โดยลำดับที่ 1 คือ 
สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด  
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5.  กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร 
5.1 การรับสมัคร 

5.1.1 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. 

5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร -- ไม่มีค่าสมัคร -- 
 
6.  ข้ันตอนการสมัคร 

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

โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์  บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 

6.3 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้
ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัคร
เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก 
 
7.  เอกสารประกอบการสมัคร 

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

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

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

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

7.5 ในกรณีที่ชื ่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผล     
การเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf 
หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 
ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

 

 
 
 
 
8.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
8.1 การสมัคร online  
การสมัครจะสมบูรณ์ก ็ต ่อเมื ่อผ ู ้สมัครได้สมัครผ ่านระบบ online ทาง https://admission.ku.ac.th          

พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า การสมัครนั้นเป็นโมฆะ               
8.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

8.2.1 ผ่านคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 8.2.2 ผ่านเงื่อนไขและเกณฑ์คะแนนสอบตามที่สาขาวิชากำหนด 

8.2.3 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนสอบของผู้สมัครจาก ทปอ. มาประมวลผล
คะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

8.3 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบ
รายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง 

8.4  การสอบสัมภาษณ์   
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม 

ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 
เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ 
และให้ถือเป็นที่สิ ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองที่เหลือมา  
รายงานตัวเพ่ิมเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

การนำคะแนนสอบ TGAT TPAT และ A-Level มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัคร  
ต้องสมัครสอบกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ภายในวันที ่ที ่ ทปอ. กำหนด            
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ http://www.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชา 
ทีส่าขาวิชากำหนดให้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่สอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชา จะไม่ได้รับ
การพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ 
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8.5 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566  

ทาง https://admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 
 
8.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566   

ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8.7 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 
 
9.  การชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 

โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 
2566 ไม่มีการชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้า
ศึกษาต่อตามความสนใจ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการตามกำหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ ่งจะประกาศ       
ให้ทราบทาง https://admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง 

 
10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

10.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2566 
 10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 

10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์   
ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาของการยืนยันสิทธิ์ที ่กำหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์      
ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก 

10.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)       
จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ( TCAS)            

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ 

ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 

ที ่ วัน เดือน ปี กำหนดการ เว็บไซต์/สถานที่ 

1 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 2566 รับสมัคร Online  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 
 

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
1. ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

⬧ E-mail: admission@ku.ac.th 
⬧ โทรศัพท์  02–118–0100 ต่อ 8046–8051 หรือ 8205–8206   
⬧ facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission 

2. หน่วยบริการนิสิตพิเศษ งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

⬧ โทรศัพท์  089-487-4824 และ 083-654-5952  
 

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
http://www.facebook.com/kuadmission
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไข และเกณฑ์การคัดเลือก 
โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ 

ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รับ ประเภทความพิการ คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไข  

บางเขน (รวม 23 คน) 
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2 1. บุคคลออทิสติก 
2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหารวมถึงสื่อสารกับเพ่ือน ร่วมกลุ่ม
ระหว่างการทำโครงงาน และทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้ 
3. สามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ เมื่อไปทัศนศึกษา 
และพักค้างแรมนอกสถานที่ 
4. ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   4.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 
   4.2 คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่าคะแนน

เฉลี่ยลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (x̅ - SD) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และเทคโนโลยี (นานาชาติ) 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (1 คน) 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
7. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1 1. บุคคลออทิสติก 
2. มีทักษะด้านการพัฒนาโครงงาน หรืองานวิจัยด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป  
6. คะแนนสอบวิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รับ ประเภทความพิการ คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไข  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

2 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 
4. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5. คะแนนสอบวิชา TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล 
6. คะแนนสอบวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  

1 1. บุคคลออทิสติก 
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถเข้าร่วมสังคมกับผู้อ่ืนได้ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
และธุรกิจเกษตร 

2 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลออทิสติก (1 คน) 
3. สามารถช่วยเหลือตนเอง และเรียนกับนิสิตปกติได้ 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
6. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 2.75 

คณะสังคมศาสตร์ 
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) 

1 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ  
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

คณะสังคมศาสตร์ 
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 

1 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย  

1 1. บุคคลออทิสติก 
2. มีความสามารถทางด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  

3 1. บุคคลออทิสติก 
2. มีความสามารถทางด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก 

คณะบริหารธุรกิจ 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ 
การปฏิบัติการและเทคโนโลยี  

2 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (1 คน) 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 

คณะบริหารธุรกิจ 
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 

1 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หรือออทิสติก 
1. คะแนนสอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป 
2. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รับ ประเภทความพิการ คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไข  
วิทยาเขตศรีราชา (รวม 28 คน) 

คณะวิทยาการจัดการ    

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  
 

8 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
และการสร้างตรา 

บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม  

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย  
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี 
 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 
 

8 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและ 
การสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(ภาคพิเศษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(ภาคพิเศษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  
(ภาคพิเศษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม  
(ภาคพิเศษ) 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รับ ประเภทความพิการ คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไข  
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

8 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและ 

การสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 

2 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ  
2. มีผลงาน โครงงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
หรือด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อขณะศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 

2 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง)  
2. เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 

วิทยาเขตเฉลิมพระกียรติ จังหวัดสกลนคร (รวม 33 คน)  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตร  

  

วท.บ. สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 5 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (3 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (2 คน) 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและ 
การจัดการการผลิต 
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รับ ประเภทความพิการ คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไข  
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในการศึกษาได้ 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  5 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นประเภทสายตาเลือนราง  
(2 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) (3 คน) 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
และการผลิต  

5 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  2 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ หรือบุคคลทุพพลภาพต้นแขนหรือขาบางส่วน 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 
2. ต้องได้รับการใส่เครื่องช่วยฟัง 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ  
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   

บช.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ  
2. ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในการศึกษาเล่าเรียนได้  
สามารถสื่อสารได้ ช่วยเหลือตนเองได้ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ เป็นต้น 
3. ในกรณีหากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่มีความสามารถ 
ในการเรียนและทางครอบครัวยินดีจัดหาผู้ดูแลช่วยเหลือ 
ในชีวิตประจำวันและผู้ปกครองมีความพร้อมและสะดวก 
ในการดูแล หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  2 
บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน 1 

วิทยาเขตกำแพงแสน (รวม 39 คน) 

คณะอุตสาหกรรมบริการ   
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ืออุตสาหกรรมบริการ  

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร  3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รับ ประเภทความพิการ คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไข  
ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
และอุตสาหกรรมไมซ์ 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม  

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย  

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการ
เพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 
(ภาคพิเศษ) 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รับ ประเภทความพิการ คุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไข  
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(ภาคพิเศษ) 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม 
(ภาคพิเศษ) 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย (ภาคพิเศษ) 

3 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ (1 คน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (1 คน) 
3. บุคคลออทิสติก (1 คน) 

 


