เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 1 จาก 6

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พลศึกษา

จานวนรับ 22 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน และ มีคะแนนสอบวิชา PAT 5
1.4 มีความศรัทธาในวิชาชีพครู
1.5 มีความรู้และทักษะความสามารถทางการกีฬา
1.6 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
1.7 มีบุคลิกภาพที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 คะแนนสอบวิชา O-NET (03) ภาษาอังกฤษ และคะแนนสอบวิชา PAT 5 (ตามข้อ 1.3)
2.2 การสอบสัมภาษณ์
2.2.1 ทัศนคติในวิชาชีพครู
20%
2.2.2 ความรู้และทักษะกีฬา
20%
2.2.3 สุขภาพกาย ใจ และอารมณ์
20%
2.2.4 บุคลิกภาพ
20%
2.2.5 ประวัติผลงาน (Portfolio)
20%
เกณฑ์ผ่าน ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคะแนนรวมกันทุกรายการ ไม่น้อยกว่า 80%
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงาน (Portfolio) (นามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์
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 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6.5 รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้วขึ้นไป 1 รูป
6.6 ประวัติผลงาน (Portfolio)
6.7 (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 6

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา สุขศึกษา

จานวนรับ 2 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET โดยวิชา (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT และ PAT 5
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ค่าน้าหนัก 20%
2.2 คะแนนสอบวิชา O-NET ค่าน้าหนัก 30%
2.3 คะแนนสอบวิชา GAT ค่าน้าหนัก 20% และ PAT 5 ค่าน้าหนัก 30%
2.4 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 เรียงความ “เหตุผลในการอยากเป็นครูสุขศึกษา” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์
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 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6.5 รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้วขึ้นไป 1 รูป
6.6 เรียงความ และประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.7 (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 6

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา คหกรรมศาสตรศึกษา

จานวนรับ 2 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET โดยวิชา (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT และ PAT 5
1.5 เป็นผูม้ ีความสามารถด้านคหกรรมศาสตร์ อย่างน้อย 1 ด้าน (อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย และศิลปะประดิษฐ์)
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ค่าน้าหนัก 20%
2.2 คะแนนสอบวิชา O-NET ค่าน้าหนัก 30%
2.3 คะแนนสอบวิชา GAT ค่าน้าหนัก 20% และ PAT 5 ค่าน้าหนัก 30%
2.4 การสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงานด้านคหกรรมศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คานา สารบัญ)
3.4 เรียงความ “เหตุผลในการอยากเป็นครูคหกรรม” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์
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 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6.5 รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้วขึ้นไป 1 รูป
6.6 เรียงความ และประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.7 (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 6

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์

จานวนรับ 1 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีคะแนนสอบวิชา O-NET โดยวิชา (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน
1.4 มีคะแนนสอบวิชา GAT PAT 2 และ PAT 5
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ค่าน้าหนัก 20%
2.2 คะแนนสอบวิชา O-NET ค่าน้าหนัก 30%
2.3 คะแนนสอบวิชา GAT ค่าน้าหนัก 10% PAT 2 ค่าน้าหนัก 20% และ PAT 5 ค่าน้าหนัก 20%
2.4 การสอบสัมภาษณ์ และการทดลองสอน
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 เรียงความ “เหตุผลในการอยากเป็นครูวิทยาศาสตร์” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์
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 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6.5 รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้วขึ้นไป 1 รูป
6.6 เรียงความ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.7 (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 6

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พาณิชยศาสตรศึกษา

จานวนรับ 5 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือการศึกษานอกระบบ
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีประวัติผลงานด้านพาณิชยศาสตร์ ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นตัวแทน/ผู้นาในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ
การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ จัดทาโครงงาน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น
2. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน
ค่าน้าหนัก 20%
2.2 ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม (ตามข้อ 1.3) ค่าน้าหนัก 30%
2.2.1 ผลงาน/กิจกรรมในระดับโรงเรียน
(คิดเป็น 50%)
2.2.2 ผลงาน/กิจกรรมในระดับจังหวัด
(คิดเป็น 70%)
2.2.3 ผลงาน/กิจกรรมในระดับภูมิภาค
(คิดเป็น 80%)
2.2.4 ผลงาน/กิจกรรมในระดับประเทศ
(คิดเป็น 100%)
2.3 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก 50%
2.3.1 มีความกล้าแสดงออก แสดงถึงความมั่นใจในตนเอง
(20 คะแนน)
2.3.2 มีทักษะในการสื่อสาร การอธิบาย ถ่ายทอด
(20 คะแนน)
2.3.3 มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล สามารถวิเคราะห์ข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องวงการการศึกษา
(20 คะแนน)
2.3.4 มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
(20 คะแนน)
2.3.5 มีความมุ่งมั่นในการเข้าศึกษา
(20 คะแนน)
3. เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องอัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg)
3.1 เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 ประวัติผลงานด้านพาณิชยศาสตร์ ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นตัวแทน/ผู้นาในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ การแข่งขันตอบปัญหา
ทางธุรกิจ จัดทาโครงงาน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น 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 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์
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 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
6.5 รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้วขึ้นไป 1 รูป
6.6 ประวัติผลงาน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่อัปโหลดผ่านระบบรับสมัคร 1 ชุด
6.7 (ถ้ามี) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 5) หน้า 6 จาก 6

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา พาณิชยศาสตรศึกษา

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

จานวนรับ 5 คน

