เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 1 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การเงิน

จานวนรับ 10 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คานวณ
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 ไม่เคยเป็นผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ได้สละสิทธิ์ในปีการศึกษา 2561 และ 2562
1.4 มีเรียงความเกี่ยวกับความตั้งใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 เรียงความเกี่ยวกับความตัง้ ใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ (ตามข้อ 1.4) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ว่า มีความประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาการเงินอย่างแท้จริง และความเป็นไปได้ที่จะสาเร็จการศึกษา
2.3 การสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเรียงความตามข้อ 2.2 พร้อมประวัติผลงาน
และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครตามที่พจิ ารณาข้อ 2.2
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 เรียงความเกี่ยวกับความตัง้ ใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
ใช้ Font TH Sarabun PSK ขนาดไม่ต่ากว่า 18 ใช้ระยะของกระดาษปกติ (กรณีจัดทามาผิดเงื่อนไข จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก)
3.4 ประวัติผลงาน ที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณา (เตรียมนาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ชั้น 9 ภาควิชาการเงิน อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 เรียงความ และประวัติผลงาน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 2 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การจัดการ

จานวนรับ 10 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET โดยวิชา (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT และ PAT 1
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2) คิดเป็น 20%
2.2 คะแนนสอบวิชา O-NET คิดเป็น 30% GAT คิดเป็น 30% และ PAT 1 คิดเป็น 20%
2.3 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ชั้น 8 ภาควิชาการจัดการ อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 3 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การจัดการการผลิต

จานวนรับ 10 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET โดยวิชา (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT และ PAT 1
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2) คิดเป็น 20%
2.2 คะแนนสอบวิชา O-NET คิดเป็น 30% GAT คิดเป็น 30% และ PAT 1 คิดเป็น 20%
2.3 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ชั้น 8 ภาควิชาการจัดการการผลิต อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 4 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การตลาด

จานวนรับ 20 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET โดยวิชา (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT และ PAT 1
1.5 มีประวัติผลงานด้านกิจกรรมที่นักเรียนทาและสร้างชื่อเสียง
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2) คิดเป็น 20%
2.2 คะแนนสอบวิชา O-NET คิดเป็น 30% GAT คิดเป็น 30% และ PAT 1 คิดเป็น 20%
2.3 ประวัติผลงานด้านกิจกรรมที่นักเรียนทาและสร้างชื่อเสียง
2.4 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงานด้านกิจกรรมที่นักเรียนทาและสร้างชื่อเสียง ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คานา สารบัญ)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ชั้น 9 ภาควิชาการตลาด อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงาน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 5 จาก 5

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การตลาด (นานาชาติ)

จานวนรับ 20 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- IELTS: overall score of 5.5 or higher.
- TOEFL (paper-based): overall score of 550 or higher.
- TOEFL (internet-based): overall score of 79 or higher.
- TOEFL(Computer-based): overall score of 213 or higher.
- KU-EPT : overall score 71 or higher .
1.4 มีประวัติผลงานด้านกิจกรรมทีผ่ ู้สมัครทาและสร้างชื่อเสียง หรืออื่น ๆ เกี่ยวกับความภูมิใจต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตามข้อ 1.2)
2.2 คะแนนสอบ (ตามข้อ 1.3)
2.3 ประวัติผลงานด้านกิจกรรมที่นักเรียนทาและสร้างชื่อเสียง หรืออื่น ๆ
2.4 การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 เอกสารแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3.4 ประวัติผลงานด้านกิจกรรมที่ผู้สมัครทาและสร้างชื่อเสียง ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คานา สารบัญ)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
รายงานตัว เวลา 12.30 น. สถานที่ ชั้น 9 ห้องประชุมภาควิชาการตลาด อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ
6. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ
6.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ที่ระบุว่า
“จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1 ฉบับ
6.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แสดงบัตรจริงและส่งฉบับสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
6.4 ประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.5 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7.1 ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 ทาง http://admission.ku.ac.th
7.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562
7.3 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 5) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทาง http://mytcas.com
จานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th

