
















เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 1 จาก 37 
 

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบท่ี 1) 
คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 

คณะเกษตร 
เกษตรเขตร้อน 

 
3 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ประวัติผลงานด้านการเกษตร  
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานด้านการเกษตร   
3. การสอบสัมภาษณ์   การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 3 

คหกรรมศาสตร์ 3 

เคมีการเกษตร 3 

เทคโนโลยีระบบเกษตร 3 
วิทยาศาสตร์เกษตร 22 

สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 3 

อาหาร โภชนาการ 
และการก าหนดอาหาร 

3 

คณะประมง 
ประมง   

 
80 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และประวัติผลงาน ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20 เปอร์เซ็นต์แรกในโปรแกรมสายวิทยาศาสตร์ 
ของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน 
   3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 และเคยได้รับรางวัล 
จากการประกวดด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดขึ้นไป  
   3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีประวัติผลงานด้านการ
ประมงหรือวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 2 ผลงาน  
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานตามคุณสมบัติข้อ 3 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 2 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวนศาสตร์ 
วนศาสตร์   

 
15 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต         
3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. ประวัติผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเกียรติบัตร 
หรือผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร 
6. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถวิ่งออกก าลังกายในระยะทาง 15 กิโลเมตรได้  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
2. ประวัติผลงาน (โดยจะพิจารณาจากผู้ท า
กิจกรรมร่วมกับคณะวนศาสตร์ก่อน) 
3. การสอบสัมภาษณ์ และการวิ่งทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 
2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
เคมี  
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
6. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
7. ประวัติผลงานด้านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ หรือประวัติเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือประวัติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์   

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และประวัติผลงาน  
2. การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้  
โดยพิจารณาจาก 
   2.1 ค าถามเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
   2.2 ทัศนคติและความเหมาะสมใน
การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
   2.3 ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ     
   2.4 กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ 
เพ่ือส่วนรวม ส านึกดี 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 3 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์ 
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)   

 
2 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   4.1 TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ ากว่า 437 คะแนน   4.2 TOEFL CBT ไมต่่ ากว่า 125 คะแนน 
   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 43 คะแนน           4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.0 คะแนน 
   4.5 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน               4.6 OOPT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. ประวัติผลงาน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงาน 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
เคมีอุตสาหกรรม 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมีและคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. ประวัติผลงานด้านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ หรือประวัติการเข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือประวัติผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์  
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และประวัติผลงาน  
2. การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้  
โดยพิจารณาจาก 
   2.1 ค าถามเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
   2.2 ทัศนคติและความเหมาะสมใน
การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรร ม 
   2.3 ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ  
   2.4 กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ 
เพ่ือส่วนรวม ส านึกดี  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 4 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์   
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.25 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
6. ประวัติผลงานด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องย้อนหลัง 3 ปี  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
4. ประวัติผลงานด้านคณิตศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
5. การสอบสัมภาษณ์  

คณะวิทยาศาสตร์ 
จุลชีววิทยา 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววทิยา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
และผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ก าหนด  
2. ประวัติผลงาน  
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ชีวเคมี 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ก าหนด  
2. ประวัติผลงาน 
3. การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 5 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์  (ต่อ) 
ชีวเคมี   

5. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. ประวัติผลงานด้านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ หรือประวัติการเข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววทิยา ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. ประวัติผลงานดีเด่นด้านชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
และผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ก าหนด  
2. ประวัติผลงาน 
3. การสอบสัมภาษณ์  

คณะวิทยาศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ประวัติผลงานหรือเรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) 
5. ผ่านการท าโครงงานหรือกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน หรือเรียงความแสดง
เจตจ านงในการเข้าศึกษา 
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 

3.1 ค าถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ  
   3.2 ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา  
   3.3 ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  

คณะวิทยาศาสตร์ 
พันธุศาสตร์ 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ก าหนด  
2. ประวัติผลงาน 
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 6 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์  (ต่อ) 
พันธุศาสตร์ 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. ประวัติผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคยร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา เคยฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือ 
มีผลคะแนนสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีผลการสอบเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป เป็นต้น 

   3.1 ค าถามเชิงวิชาการ และการใช้
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
   3.2 ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขา 
   3.3 ความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ตามประวัติผลงานทางวิชาการ  
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ประวัติผลงานดีเด่นด้านการเรียน หรือด้านอ่ืน ๆ  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ก าหนด 
2. ประวัติผลงานดีเด่นด้านการเรียนหรืออ่ืน ๆ 
3. การสอบสัมภาษณ์  
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
    3.1 กรณีมีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ  
             - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
             - ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
    3.2 กรณไีม่มีผลงานโปรแกรมเข้าประกวดหรือไม่มีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ประวัติผลงานหรือคะแนนสอบตาม
คุณสมบัติ ข้อ 3 (3.1-3.3) 
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา 
    3.1 ค าถามเชิงวิชาการ/ทักษะภาษาอังกฤษ       
    3.2 ทัศนคติต่อการเรียนในสาขา 
    3.3 ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ
พิเศษ  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 7 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์  (ต่อ) 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

             - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.80 
             - ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.80 
    3.3 กรณไีม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต้องมีคะแนนข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
             - คะแนน GED Math และ Science ไม่ต่ ากว่า 165 คะแนน 
             - SAT Evidence-based Reading and Writing ไม่ต่ ากว่า 470 คะแนน 
และ Math ไม่ต่ ากว่า 520 คะแนน หรือคะแนน GSAT  
             - As-level หรือ A-level วิชา Computer Science หรือ Information 
Technology หรือ Mathematics ที่เกรดไม่ต่ ากว่า C 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอ 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(ภาคพิเศษ)  
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    3.1 กรณีมีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ              
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
         - ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
    3.2 กรณไีม่มีผลงานโปรแกรมเข้าประกวดหรือไม่มีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ  
         - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
         - ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอ 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ประวัติผลงานหรือคะแนนสอบ 
ตามคุณสมบัติ ข้อ 3 (3.1-3.2) 
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก       
    3.1 ค าถามเชิงวิชาการ/ทักษะภาษาอังกฤษ 
    3.2 ทัศนคติต่อการเรียนในสาขา 
    3.3 ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ
พิเศษ  
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 8 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
เทคโนโลยี (นานาชาติ) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    - TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ ากว่า 437 คะแนน 
    - TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 125 คะแนน 
    - TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 43 คะแนน 
    - IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.0 คะแนน  
    - KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
    - OOPT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน 
5. ประวัติผลงาน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงาน 
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
     

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
6. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และเรียงความ
แสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) รวมความยาวไม่เกิน 10 หน้า  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ก าหนด 
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) และเรียงความ
แสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement 
of Purpose) 
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
   3.1 ค าถามเชิงวิชาการ/ทักษะภาษาอังกฤษ  
   3.2 ทัศนคติต่อการเรียนในสาขา  
   3.3 ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 9 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
6. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
หรือเรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
รวมความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
และผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ก าหนด 
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความ
แสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement 
of Purpose)  
3. การสอบสัมภาษณ์  
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ประวัติผลงานทางวิชาการ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือได้รับรางวัลวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ  
6. ผลงานด้านจิตอาสา หรือการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
7. สุขภาพ เป็นบุคคลที่ไม่มีอาการตาบอดสี 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ 
ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. ประวัติผลงาน 
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
    3.1 ค าถามเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
    3.2 ทัศนคติและความเหมาะสมใน
การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
    3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
    3.4 กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ 
เพ่ือส่วนรวม ส านึกดี  
    3.5 ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 10 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สัตววิทยา 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววทิยา ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. ประวัติผลงานดีเด่นด้านชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
และผลการเรียนเฉลี่ยตามวิชาที่ก าหนด  
2. ประวัติผลงาน 
3. การสอบสัมภาษณ์  

คณะวิทยาศาสตร์ 
สถิติ 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4. ประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอ
ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานด้านวิชาการ  
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 

3.1 องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2 ความคิดสร้างสรรค์  

    3.3 ภาษาต่างประเทศ  
    3.4 การส านึกดีและจิตสาธารณะ  

คณะวิทยาศาสตร์ 
สถิติ (ภาคพิเศษ) 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า       
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอ
แสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานด้านวิชาการ  
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 

3.1 องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2 ความคิดสร้างสรรค์  

    3.3 ภาษาต่างประเทศ  
    3.4 การส านึกดีและจิตสาธารณะ  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 11 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
การจัดการเทคโนโลยีการบิน 
(หลักสูตร วท.บ.) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ประวัติผลงานด้านการบิน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที  
4. แบบเรียงความแสดงความจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
ไม่เกิน 2 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
5. ประกาศนียบัตรผลงาน/กิจกรรมด้านการบิน (ถ้าม)ี 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานด้านการบิน 
3. แบบเรียงความแสดงความจ านงในการ 
เข้าศึกษา 
4. การสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
    4.1 ค าถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ 
    4.2 ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมการบินและอวกาศ 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
อุตสาหกรรมการบิน โรงเรียนชลประทานวิทยา 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ประวัติผลงานในการฝึกอบรมด้านการบิน หรือประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ไม่ต่ ากว่า 360 ชั่วโมง 
4. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน 
3. การสอบสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพ้ืนฐาน 
และวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.25 
5. ประวัติผลงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างชัดแจ้ง ถ้ามี
ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
3. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรอง
ความสามารถ 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
 

Lenovo
Highlight

Lenovo
Highlight
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คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมโยธา 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและ 
วิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ 
รวมกัน 5 ภาคเรียน แต่ละวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. แบบเรียงความเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรม 
6. หนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
และเป็นแบบอย่างที่ดี จากบุคคลดังต่อไปนี้ 
    6.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจ าชั้นที่ผู้สมัครสังกัด และ 
    6.2 ผู้น าชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
7. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรม พร้อมแนบส าเนา
ใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จ านวน 2 ผลงาน ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
ระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด ระดับอ าเภอ/ระดับต าบล 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ 
3. แบบเรียงความ หนังสือรับรอง และใบแสดง
รายการประกาศเกียรติคุณ 
4. การสอบสัมภาษณ์ โดยน าแฟ้มสะสมผลงาน
ด้านคุณธรรม (เพ่ิมเติมจากที่ใช้ในการสมัคร) 
และแฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการมาแสดง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมวัสดุ 

 
5 

1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ประวัติผลงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคข้ึนไป 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ผลงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
และได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคข้ึนไป 
4. การสอบสัมภาษณ์ โดยน าแฟ้มสะสมผลงาน
ด้านวิชาการมาแสดง  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 13 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
5 

1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. หนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีจากผู้อ านวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัด มีใบแสดงรายการประกาศ 
เกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับ 
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมแนบส าเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือหลักฐาน 
การรับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชาติ หรือระดับเขตการศึกษา/จังหวัด 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ  
3. หนังสือรับรองความประพฤติ  
4. การสอบสัมภาษณ์ โดยน าใบประกาศ 
เกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับจากผลงาน 
ด้านวิชาการมาแสดง 
 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล 
การผลิต 

 
2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 

 
10 

1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานและ 
วิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ 
รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 (โดยมีเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโรงเรียน) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ 
3. แบบเรียงความ หนังสือรับรอง และใบแสดง
รายการประกาศเกียรติคุณ 
4. การสอบสัมภาษณ์  โดยน าแฟ้มสะสม
ผลงานด้านคุณธรรม (เพ่ิมเติมจากท่ีใช้ 
ในการสมัคร) และแฟ้มสะสมผลงาน 
ด้านวิชาการมาแสดง 

วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 10 
วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 10 

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล 
การผลิต (ภาคพิเศษ) 

10 

วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)  10 

วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

5 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 14 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ต่อ) 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ภาคพิเศษ) 

 
10 

5. แบบเรียงความเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรม 
ความยาวไม่เกิน 2 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
6. หนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
และเป็นแบบอย่างที่ดี จากบุคคลดังต่อไปนี้ 
    6.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจ าชั้นที่ผู้สมัครสังกัด และ 
    6.2 ผู้น าชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
7. ใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรม พร้อมแนบส าเนา
ใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จ านวน 2 ผลงาน ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
ระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด ระดับอ าเภอ/ระดับต าบล 
หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการสมัครได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th 

5. ส าหรับผู้สมัครที่สนใจจะรับทุนการศึกษา
เต็มจ านวน ให้แจ้งในวันสอบสัมภาษณ์ 

 
ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา 
แบบเต็มจ านวน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก 
และอ่ืน ๆ ภายใตเ้งื่อนไข “ทุนวิศวเกษตร 
ประพฤติดี มีคุณธรรม” สาขาละ 1 ทุน 

ดูรายละเอียดการให้ทุนได้ที่ 
www.sup.eng.ku.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   5.1 เคยร่วมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ หรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภท
โครงงานคณิตศาสตร์ โดยส่งบทสรุปของโครงงานทางคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน  
10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
   5.2 ได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในด้านทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ใช้องค์ความรู้คณิตศาสตร์ หรือได้รับรางวัลวิชาการต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นเลิศ

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. คุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ข้อ 5 
3. บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 
4. การสอบสัมภาษณ์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 15 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะศึกษาศาสตร์  (ต่อ) 
ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 

ด้านคณิตศาสตร์จากการเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่/ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ โดยส่งรายละเอียดของผลงานที่ได้รับรางวัลความยาวไม่เกิน 10 
หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาท ี
   5.3 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ 
   5.4 มีคะแนนสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Scientific and 
Mathematical Literacy (SML) ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 30% 
6. บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู โดยต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้ที่เคยสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย 3 คน 
และหนังสือรับรองต้องมีตราประทับของโรงเรียน 
7. ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
และวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ 
ก าลังศึกษาชั้น ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ประเภทวิชาคหกรรม  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ประวัติผลงาน การประกวดทางคหกรรมศาสตร์ หรือผลงานที่สะท้อนความสนใจ 
ในวิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ จิตอาสา การพัฒนาตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  
รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 4 นาที 
4. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
ความยาวไม่เกิน 1 หน้า 
5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 
6. ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ 65%  
3. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา 
5% 
4. การสอบสัมภาษณ์ 10% พิจารณาจาก
ค าถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความ
เหมาะสมในการศึกษา และเจตคติท่ีดี 
ต่อวิชาชีพครู   



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 16 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ศึกษาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ/ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี 
4. ประวัติผลงานเกี่ยวกับวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ความยาวไม่เกิน  
10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม 
ความยาวไม่เกิน 4 นาท ี
5. ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. การผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ/
ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ 
3. ประวัติผลงาน 
4. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  
ทุกประเภทวิชา  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ประวัติผลงาน หรือประสบการณ์การสร้างสรรค์งานทางด้านพาณิชยศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ หรือท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในเชิงธุรกิจหรือประกวด/เข้าแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – 3 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์  
4. ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนดัทางวิชาชีพครู 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. ประวัติผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางพาณิชยศาสตร์ 40% 
3. การสอบสัมภาษณ์และการตอบค าถาม 
40% โดยพิจารณาจาก ความกล้าแสดงออก  
แสดงถึงความมั่นใจในตัวเอง ทักษะในการ 
สื่อสาร การอธิบายและถ่ายทอดความคิด 
เป็นเหตุเป็นผล สามารถวิเคราะห์ข่าวสาร 
ที่เก่ียวกับวงการการศึกษา มีความคิดเชิง 
สร้างสรรค ์ และความมุ่งม่ันในการเข้าศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 17 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา 

5 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. ประวัติผลงาน ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   6.1 เคยร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยส่งบทคัดย่อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
รวม 1 ไฟล์ 
   6.2 ได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ประเภทที่นอกเหนือ 
จากโครงงานวิทยาศาสตร์) หรือได้รับรางวัลวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแนะน าตัวและส่งรายละเอียดผลงาน ความยาว 
ไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
   6.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะน าตัวและส่งรายละเอียดผลงาน 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
   6.4 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะน าตัว 
และส่งรายละเอียดผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ 
ความยาวไม่เกิน 3 นาท ี
 
 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ข้อ 6 
3. การสอบสัมภาษณ ์พิจารณาจากค าถาม 

เชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสม 

ในการศึกษา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 18 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 
 

 
5 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4. ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครูสอนอังกฤษ 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 4 นาที  
5. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ขนาดตัวอักษรไม่เกนิ 16 
6. ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
2. ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ 50% 
3. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา 50% 
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกการสอนภาษาไทย 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ประวัติผลงานเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย  
ในระดับภูมิภาคขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
5. คลิปวิดีโอแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษาต่อและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครู  
ความยาว 2 – 3 นาท ีรวม 1 ไฟล์ 
6. ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
2. ประวัติผลงาน 50% 
3. คลิปวิดีโอแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษาต่อ 
และทัศนคติท่ีมีต่อวิชาชีพครู 50% 
4. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 

 
5 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
และผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ประวัติผลงานการท ากิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม  
การเข้าร่วมอบรม หรือการแข่งขันต่าง ๆ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ 
คลิปวิดีโอแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 15 นาท ี

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม  
4. การสอบสัมภาษณ์ 
5. ประวัติผลงาน 
6. หากเป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 19 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะเศรษฐศาสตร์  (ต่อ) 
ธุรกิจการเกษตร  

5. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
หรือเพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก 
6. หากเป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจเกษตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ทางธุรกิจเกษตรจะต้องมีใบรับรองว่า 
เป็นบุตรเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ 
ทางธุรกิจเกษตรจริง 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
หรือเพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก 
5. เป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
หรือเพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม  
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
   3.1 ค าถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ 
   3.2 ทัศนคติและความเหมาะสม 
ในการศึกษา 
   3.3 ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

 
5 

1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์  
หรือเพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก 
4. เป็นผู้มีความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมีผลงาน 
จากการท ากิจกรรมให้เห็นในเชิงประจักษ์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ
คลิปวิดีโอแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 15 นาที 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมท่ีเข้าร่วม  
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
จติวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 

 
2 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ประวัติผลงาน (Portfolio) ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลงาน
ทางด้านการศึกษา และ/หรือสังคม และมีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่น 
เคยได้รับรางวัลระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้น า/ตัวแทนในระดับเยาวชน  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมท่ีเข้าร่วม  
3. การสอบสัมภาษณ์  
     
 

จติวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)  
(ภาคพิเศษ) 

2 

จติวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 5 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 20 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
จติวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)  
(ภาคพิเศษ) 

1 
ในการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อต าบล/อ าเภอ/จังหวัด/สังคม (โดยผลงานดังกล่าว 
ต้องได้รับการรับรองจากผู้น าท้องถิ่น ระดับต าบล ระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด)  
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา 
 

 

จติวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 5 

จติวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
(ภาคพิเศษ) 

5 

จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
และองค์การ) 

2 

คณะสังคมศาสตร์ 
นิติศาสตร์  

 
2 

1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญ 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. มีความโดดเด่นทีเ่กี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการประกวดหรือ
แข่งขันเกี่ยวกับกฎหมายระดับจังหวัด/ประเทศ หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึง 
ความโดดเด่นเกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม  
3. การสอบสัมภาษณ์  นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 5 

คณะสังคมศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
5 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
(แผนวิทย์-คณิต) หรือเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (แผนศิลป์-ค านวณ) 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผ่านการอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) (ค่าย 1)   

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ประวัติผลงาน/ผ่านการอบรมโครงการ
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ 
3. การสอบสัมภาษณ์  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 21 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะสังคมศาสตร์  (ต่อ) 
ภูมิศาสตร์ 

5. ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่มีความพิการทางสายตา (ตาไมบ่อดสี หรือตาบอด)  
(น าใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

คณะสังคมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ (การปกครองและ 
การบริหารจัดการท้องถิ่น) 

 
2 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
3. ประวัติผลงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
    3.1 น าเสนอ/ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ 
หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐศาสตร์ 
    3.2 ด ารงต าแหน่งผู้น านักเรียนและ/หรือนักศึกษา ในระดับสถาบันที่ตนสังกัด  
และมีผลงานโดดเด่นในการบริหารคน บริหารโครงการหรือกิจกรรม  
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   4.1 TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 393 คะแนน 
   4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน 
   4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.0 คะแนน          
   4.5 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน 
   4.6 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน 
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
 

รัฐศาสตร์ (การปกครองและ 
การบริหารจัดการท้องถิ่น)  
(ภาคพิเศษ) 

2 

รัฐศาสตร์ 
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 

2 

รัฐศาสตร์ 
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
(ภาคพิเศษ) 

2 

รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรม
และความปลอดภัย) 

2 

รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรม
และความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) 

2 

คณะสังคมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 
2 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
3. ประวัติผลงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
    3.1 น าเสนอ/ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ 
หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน 
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
4. การสอบสัมภาษณ์ 
 

รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
 
 

4 
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คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะสังคมศาสตร์  (ต่อ) 
  

    3.2 ด ารงต าแหน่งผู้น านักเรียนและ/หรือนักศึกษา ในระดับสถาบันที่ตนสังกัด  
และมีผลงานโดดเด่นในการบริหารคน บริหารโครงการหรือกิจกรรม  
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   4.1 TOEFL (PBT/ITP) ไมต่่ ากว่า 393 คะแนน 
   4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน 
   4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.0 คะแนน          
   4.5 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน 
   4.6 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

คณะสังคมศาสตร์ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
5 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน  
และการท าประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและ 
ความคาดหวังของตนเอง รวมความยาว 3 – 5 หน้า รวม 1 ไฟล์  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ประวัติผลงาน  
3. การสอบสัมภาษณ์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

(ภาคพิเศษ) 
4 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
20 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.50   
4. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เฉลี่ยแต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 3.50 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
2. ประวัติผลงานหรือผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. การสอบสัมภาษณ์ 
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คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  (ต่อ) 
สัตวแพทยศาสตร์   

5. ประวัติผลงานหรือความสามารถพิเศษ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ ดังนี้ 
   5.1 ประวัติผลงานที่มีเอกสารรับรองว่าผ่านการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์
ระดับชาติ   
   5.2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนน TOEFL (internet based) ไม่ต่ ากว่า 78  
หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ ากว่า 6 
6. สุขภาพ เข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ก าหนด และน าผล 
การตรวจสุขภาพมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ (ก าหนดการตรวจสุขภาพจะประกาศอีกครั้ง) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีการบรรจุ 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   4.1 TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 393 คะแนน  4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน            4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.0 คะแนน           
   4.5 OOPT ไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน                  4.6 TOEIC ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน        
   4.7 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน  
5. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์หรือโครงงานนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย  
สอวน. รอบ 2 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ 
4. การสอบสัมภาษณ์  
 

เทคโนโลยีชีวภาพ 3 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 24 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   4.1 TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 393 คะแนน 
   4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน 
   4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.0 คะแนน           
   4.5 OOPT ไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน  
   4.6 TOEIC ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน        
   4.7 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน  
   4.8 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ไม่ต่ ากว่า 2.75 
5. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย 
สอวน. รอบ 1 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ 
4. การสอบสัมภาษณ์  
 
 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร (ภาคพิเศษ) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ 
4. การสอบสัมภาษณ์  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 25 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  (ต่อ) 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร (ภาคพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   4.1 TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 393 คะแนน 
   4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน 
   4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.0 คะแนน           
   4.5 OOPT ไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน  
   4.6 TOEIC ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน        
   4.7 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน  
   4.8 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย 
สอวน. รอบ 1 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

 
 
  
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งทอ 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   4.1 TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 393 คะแนน 
   4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ 
4. การสอบสัมภาษณ์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 26 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  (ต่อ) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งทอ 
 

   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน 
   4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.0 คะแนน           
   4.5 OOPT ไมต่่ ากว่า 10 คะแนน  
   4.6 TOEIC ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน        
   4.7 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน 
   4.8 ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
5. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย 
สอวน. รอบ 2 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า         
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   5.1 TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 393 คะแนน 
   5.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 
   5.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน 
   5.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.0 คะแนน           

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
4. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ 
5. การสอบสัมภาษณ์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 27 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  (ต่อ) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 
 
 
 

   5.5 OOPT ไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน  
   5.6 TOEIC ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน        
   5.7 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน  
6. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
โครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์  
หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ดนตรีตะวันตก 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.  
จากหลักสูตรโรงเรียนดุริยางค์ทหาร หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างช านาญ อย่างน้อย 1 ชนิด 
โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือกีตาร์คลาสสิก  
หรือเปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัคร ฮาร์ป  
รีคอร์เดอร์ อิเลคโทน คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า และเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด)  
โดยแนบคลิปวิดีโอการบรรเลงเดี่ยว solo เครื่องดนตรีตะวันตกในบทเพลงคลาสสิก
ตะวันตก ความยาวไม่เกิน 20 นาท ี(เห็นใบหน้าผู้สมัคร) ในบทเพลง 2 บทเพลง 
ต่างยุคสมัย ที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ ากว่าระดับเกรด 5  
โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity Guildhall Examinations Board 
4. ประวัติผลงานที่โดดเด่นด้านทักษะดนตรีคลาสสิกตะวันตก เช่น ประกาศนียบัตร
ผลงาน รางวัลที่เคยได้รับ หรือผลการสอบทักษะดนตรีตะวันตก ความยาวไม่เกิน  
10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
5. สามารถบรรเลงเทคนิคพ้ืนฐานของเครื่องดนตรีได้อย่างช านาญ ซึ่งรวมไปถึง 
การบรรเลง สเกล อาร์เปจโจพ้ืนฐานของเครื่องดนตรีของตนเอง 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม  
3. ก าหนด Audition วันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2564 (รายละเอียดอ่ืน ๆ จะแจ้งอีกครั้ง) 
4. การสอบสัมภาษณ์  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 28 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะมนุษยศาสตร์ 
ดนตรีไทย 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
3. มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย คือ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย  
ประเภทเครื่องด าเนินท านองอย่างน้อย 1 ชิ้น เป็นอย่างด ี(ระนาดเอก ระนาดทุ้ม  
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี ่ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม และขับร้อง) 
4. ประวัติผลงานข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ 
คลิปวิดีโอแสดงผลงาน  
    4.1 ผ่านการประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว หรือประเภทวง 
    4.2 ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
    4.3 สอบเทียบความรู้ทางด้านดนตรีจากสถาบันทดสอบความสามารถทางดนตรี 
ในระดับกลางขึ้นไป  
    4.4 ผลงานการร่วมการบรรเลงดนตรีไทยกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ  
หรืออ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานด้านดนตรีไทย  
3. ก าหนด Audition วันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2564 (รายละเอียดอ่ืน ๆ จะแจ้งอีกครั้ง) 
โดยพิจารณาจากการแสดงความสามารถ
บรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องด าเนิน
ท านองอย่างน้อย 1 ชิ้น เป็นอย่างดี  
    - ปี่พาทย์ สอบเพลงชุดโหมโรงเช้า  
      และ/หรือเพลงอื่น ๆ 
    - เครื่องสาย สอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่ง 
       สามชั้น และ/หรือเพลงอ่ืน ๆ 
    - ขับร้อง สอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่ง 
       สามชั้น และ/หรือเพลงอ่ืน ๆ 
4. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
นวัตกรรมการท่องเที่ยว 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00  
4. ประวัติผลงาน โดยมีส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงาน  
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 
3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ 
4. การสอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 29 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะมนุษยศาสตร์ 
ภาษาไทย 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4. ประวัติผลงานหรือความสามารถโดดเด่นทางด้านภาษาไทย (ขณะก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ โดยแยกหลักฐาน
ออกเป็นรางวัลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างชัดเจน 
   4.1 รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 
ทางด้านภาษาไทย ในการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
   4.2 หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
ที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณะ  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
2. ประวัติผลงาน 
3. การสอบสัมภาษณ์  

คณะมนุษยศาสตร์ 
ภาษาฝรั่งเศส 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
    3.1 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
    3.2 มีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  
    3.3 มีผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ระดับ A2 ขึ้นไป 
 4. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. คุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 3 
3. ประวัติผลงาน 
4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศส 
 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ภาษาเยอรมัน 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในรายวิชาภาษาเยอรมัน  
ไม่ต่ ากว่า 4.00 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ 
3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมัน 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 30 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะมนุษยศาสตร์  (ต่อ) 
ภาษาเยอรมัน   

4. มีผลงานการแข่งขันความสามารถด้านภาษาเยอรมัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
หรือระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม หรืองานวันเยอรมันร่วมใจ  
(Tag der deutschen Sprache) 
5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเยอรมันได้อย่างเหมาะสม 
6. หากมีประกาศนียบัตรวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน ตามกรอบความตกลงร่วมกัน 
ของสหภาพยุโรปในระดับ A2 (gut) หรือระดับ B1 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ประวัติผลงานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์
แลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดอืน 
4. คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 65 คะแนนขึ้นไป  
หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม  
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
4. การสอบสัมภาษณ์  
 

ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 5 

คณะมนุษยศาสตร์ 
วรรณคดี (วรรณคดีไทย) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
3. ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ต้องได้เกรด 4 ทุกภาคเรียน 
4. เรียงความเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย 
ความยาว 1 หน้า  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนวิชาภาษาไทย 
3. เรียงความเจตจ านงในการเข้าศึกษา 
เป็นภาษาไทย 
4. การสอบสัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
วรรณคดี (วรรณคดีอังกฤษ) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
3. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้เกรด 4 ทุกภาคเรียน 
4. เรียงความเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ 
ความยาว 1 หน้า  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
3. เรียงความเจตจ านงในการเข้าศึกษา 
เป็นภาษาอังกฤษ 
4. การสอบสัมภาษณ์  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 31 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะบริหารธุรกิจ 
การจัดการ 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
5. ประวัติผลงานหรือประสบการณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด้านบริหารธุรกิจ
หรือที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในเชิงธุรกิจหรือประกวด/เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคขึ้นไป  
ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ ประกอบด้วยเนื้อหาและข้อมูลประวัติส่วนตัว 
โดยย่อ ความสามารถพิเศษ ผลงานหรือรางวัลด้านบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง 
 และ/หรือรางวัลเชิดชูเกียรติอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
และคณิตศาสตร์ 
2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม 
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
    3.1 ค าถามเชิงวิชาการ/การใช้
ภาษาอังกฤษ 
    3.2 ทัศนคติและความเหมาะสม 
ในการศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจ 
การจัดการการผลิต 

 
6 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
5. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ในการน าเสนอ/ประกวด/แข่งขัน ที่แสดงถึง 
ความสามารถที่โดดเด่นทางวิชาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  
หรือการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือช่วยเหลือสังคม หรือประเด็นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับ SDGs17 ซึ่งจัดโดยหน่วยงานนอกสถานศึกษาของตน หรือมีคณะกรรมการ  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลงาน 
 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
และคณิตศาสตร์ 
2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ 
3. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
    3.1 ค าถามเชิงวิชาการ/การใช้
ภาษาอังกฤษ 
    3.2 ทัศนคติและความเหมาะสม 
ในการศึกษา    
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คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.75 
6. ประวัติผลงานและเรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา รวมความยาว 
ไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ  
3. ประวัติผลงานและเรียงความแสดงเจตจ านง
ในการเข้าศึกษา  
4. การสอบสัมภาษณ์  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
เทคนิคการสัตวแพทย์  
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   4.1 TOEFL (PBT/ITP) ไม่ต่ ากว่า 433 คะแนน 4.2 TOEFL CBT ไม่ต่ ากว่า 120 คะแนน 
   4.3 TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 40 คะแนน           4.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.5 คะแนน            
   4.5 OOPT ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน                 4.6 KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน     
   4.7 O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน  
5. ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา 
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 
6. ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่มีความพิการทางสายตา (ตาไม่บอดสี ตาบอด) 
(น าใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  
3. ประวัติผลงานและแบบเรียงความแสดง
เจตจ านงในการเข้าศึกษา และประกาศนียบัตร
ผลงาน (ถ้ามี)  
4. การสอบสัมภาษณ ์ 

   
 
 

เทคนิคการสัตวแพทย์  
(ภาคพิเศษ) 

10 
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คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป        
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ประวัติผลงาน ที่จัดท าข้ึนด้วยตนเองในช่วงการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า บรรจุผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ความสามารถทาง 
ด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอ่ืน ๆ)   
5. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรม 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ค่าน้ าหนัก 20% 
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) 
ค่าน้ าหนัก 40% 
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และการแสดง 
ทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้า
คณะกรรมการ ค่าน้ าหนัก 30% 
4. ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ผลงาน 
ด้านสิ่งประดิษฐ์การประกวดแบบ รางวัล
ผลงานที่มีความส าคัญระดับภูมิภาคขึ้นไป  
ค่าน้ าหนัก 10%  
หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หาก
ปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 1 – 5 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างน า
ผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวม
ผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตาม
โครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 
(หลักสูตร 5 ปี) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป        
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ค่าน้ าหนัก 20% 
2. เอกสารประวัติผลงาน ค่าน้ าหนัก 20% 
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ าหนัก 10% 
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คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 
(หลักสูตร 5 ปี) 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. เอกสารรวบรวมประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือ
ผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัปโหลดไว้ในช่องทางอ่ืน ๆ) 
 

4. การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ 
ต่อหน้าคณะกรรมการ ค่าน้ าหนัก 50% 
หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏ 
นภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1–4 
หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างน าผลงานของผู้อ่ืน
มาใช้ประกอบในประวัติผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่าน
การคัดเลือกแล้วก็ตาม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม (วท.บ.) 
(หลักสูตร 4 ปี) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน) แต่ละกลุ่มไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัปโหลดไว้ในช่องทางอ่ืน ๆ)   
5. มีผลงานได้รับรางวัลทางการออกแบบ (optional) 
6. ท า Sketch design ระหว่างสอบสัมภาษณ์ 
7. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
และเป็นแบบอย่างที่ดีจากผู้อ านวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจ าชั้นที่ผู้สมัครสังกัด 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ค่าน้ าหนัก 50% 
2. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรม หรือ 
การออกแบบ ผลงานที่ได้รับรางวัล การแสดง
ความถนัดเชิงประจักษ์ (ท า Sketch design 
ระหว่างสอบสัมภาษณ์) ค่าน้ าหนัก 20% 
3. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ าหนัก 30% 
หมายเหตุ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูส้มัคร หากปรากฏในภายหลังว่า
ผู้สมคัรขาดคุณสมบตัิตามข้อ 1–7 หรือพบว่า  
ผู้สมคัรแอบอ้างน าผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบ 
ในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสทิธ์ิในการเข้าศึกษา
ตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคดัเลือกแล้วก็ตาม 
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คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ภูมสิถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป        
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. เอกสารผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  
และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไป ความยาว 
ไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ 
ในช่องทางอ่ืน ๆ)   
5. เอกสารหนังสือแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Letter of Intention) 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้า 

 

 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ค่าน้ าหนัก 20% 
2. เอกสารผลงานที่แสดงความสามารถ 
ด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบ 
ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป 
ค่าน้ าหนัก 20% 
3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และหนังสือ
เจตจ านงในการเข้าศึกษา ค่าน้ าหนัก 10% 
4. การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์
ต่อหน้าคณะกรรมการ ค่าน้ าหนัก 50% 
หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติตามข้อ 1 – 5 หรือพบว่าผู้สมัคร
แอบอ้างน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ประกอบ 
ในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ 
ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่าน 
การคัดเลือกแล้วก็ตาม 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 36 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
4. ประวัติผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ประวัติผลงาน 
3. การสอบสัมภาษณ์  
 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 1. Portfolio (document.pdf) 10 pages 20% 
2. Statement of Purpose (VDO clip .mp4) 
3 minutes ในหัวข้อ "Integrated Science 
toward Disruptive Innovation and 
Modern Entrepreneurship" 30% 
3. Interview and Audition 50% 

วิทยาลัยการชลประทาน 
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 
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1. ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ 
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต (หน่วยกิตรวม 4 ภาคเรียน) 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4. ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ  
แต่ละวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.50 
5. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน 
(กรณีโครงงานเกี่ยวข้องกับการชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โยธา 
การเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20% 
2. รูปเล่มผลงาน (Portfolio) 20% 
3. การสอบสัมภาษณ์ 60%  
ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์จะต้องน าเสนอ
โครงงานต่อหน้าคณะกรรมการ 
อย่างน้อย 1 โครงงาน 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)     หน้า 37 จาก 37 
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก 
โครงการจัดตั้ง 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว   
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1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ผลคะแนนทดสอบภาษาต่างประเทศ  (ไม่จ ากัดภาษาและไม่จ ากัดระดับคะแนน)  
หรือเรียงความ “แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
และท่องเที่ยว” ความยาว 1 หน้า  

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
2. ผลคะแนนทดสอบภาษาต่างประเทศ  
หรือเรียงความ 
3. การสอบสัมภาษณ์ 
 

 


