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แนวทางการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2565  

รหัส 
สาขา 

สาขาวิชา แนวทางการสอบสัมภาษณ์ 

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ) 

Q07 ฟิสิกส์ สัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรม google meet โปรดติดต่อผู้ประสานงาน          
(น.ส.จงจิต นุชเจริญ) เบอร์โทรศัพท์ : 090-958-0246 

Q25 การจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการ (วิชาเอกการจัดการ
ท่องเที่ยวร่วมสมัย) 

ใช้วิธี Video Clip Submission  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและควรยืนให้เห็นแบบเต็มตัวในขณะอัดวิดีโอ 
2. แนะน าตัวผู้สมัคร พร้อมกล่าวถึงประวัติส่วนตัวโดยสังเขป  
3. กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้  
4. กล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษา  
5. กล่าวถึงความสามารถพิเศษ (สามารถสาธิตความสามารถพิเศษให้กรรมการ
พิจารณาได้)  
6. ความยาวคลิปวิดีโอที่เหมาะสมโดยประมาณ 5-10 นาที  
7. ส่งคลิปวิดิโอโดยอัพโหลดลง Google Drive ของตนเองหรือช่องทางอ่ืนๆ 
และต้องตั้งค่า "Anyone with link can view"  จากนั้นส่งลิงก ์Drive มาที่ 
borisuth.s@ku.th  
8. ตั้งช่ือเรื่องอีเมล์ " TCAS65-1   ชื่อ นามสกุล " 
9. ส่วนเนื้อหาของอีเมล์ ให้ระบุ  : ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  ID LINE          
โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่ง Video Clip ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น.            
หมายเหตุ หากคลิปวิดีโอ มีปัญหาไม่สามารถเปิดได้ ทางหลักสูตรจะติดต่อ
ผู้สมัครตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมล์ 
 

Q28 พฤกษนวัตกรรม สัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรม Cisco Webex Meeting  
Link: https://ku-edu.webex.com/ku-
edu/j.php?MTID=m4aa0e1de32ab09d5c0db3b2eb964361d  
Meeting number:     2510 143 0496 
ติดตามประกาศเพิ่มเติมใน FB: Botany KU KPS 
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน (น.ส.วิไลวัลย์ นุชทองม่วง): 098-257-7606 

 

 

https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m4aa0e1de32ab09d5c0db3b2eb964361d%20
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m4aa0e1de32ab09d5c0db3b2eb964361d%20
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รหัส 
สาขา 

สาขาวิชา แนวทางการสอบสัมภาษณ์ 

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

Q02 ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ใหต้ิดตามประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ต่อไป 

Q03 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ใหต้ิดตามประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ต่อไป 

Q05 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ใหต้ิดตามประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ต่อไป 

Q08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ใหต้ิดตามประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ต่อไป 

Q18 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
 (ภาคพิเศษ) 

ใช้วิธี Video Clip Submission โดยให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
และอัดคลิปวิดีโอ พร้อมรายละเอียดดังนี้  
1. แนะน าตัว เล่าประวัติของตนเองคร่าว ๆ  
2. บอกเล่าเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
สิ่งท่ีคาดหวังจากหลักสูตร  
3. เป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษา  
4. ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในการพูด  
5. ความยาวประมาณ 5-10 นาที (กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อม
รอบตัวขณะอัดคลิปวีดีโอให้ไม่มีเสียงรบกวนเพื่อให้กรรมการสามารถ  
ได้ยินและเข้าใจในสิ่งท่ีผู้สมัครบอกเล่า) 
6. ส่งคลิป Video มาที่อีเมล์ piyapong.l@ku.th  
7. ตั้งช่ือไฟล์คลิป Video ว่า "รหัสผู้สมัคร-ชื่อ สกุลผู้สมัคร เช่น 
6512150099-ณเดชน์ คูกิมิยะ" 
8. ตั้งช่ืออีเมล์ว่า "Clip Video สัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 1.2  
สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ" 
9. เขียนในข้อความอีเมล์ว่า  
"Clip Video สัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 1.2 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ ของ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร รหัสผู้สมัคร" 
 
ทั้งนี้ หลังจากส่งคลิปวิดีโอทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้สมัครหม่ัน
ตรวจสอบอีเมล์เนื่องจากทางหลักสูตรจะส่งอีเมล์ตอบกลับไปว่าได้รับ
เรียบร้อยแล้วและไม่มีปัญหา หรืออาจมีการแจ้งกลับกรณีคลิปวิดีโอ 
มีปัญหาให้ผู้สมัครทราบและด าเนินการแก้ไขต่อไป 
โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่ง Video Clip ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น. 
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รหัส 
สาขา 

สาขาวิชา แนวทางการสอบสัมภาษณ์ 

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

Q19 การจัดการธุรกิจการบิน (ภาคพิเศษ) ใช้วิธี Video Clip Submission  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและควรยืนให้เห็นแบบเต็มตัวในขณะ
อัดวิดีโอ 
2. แนะน าตัวพื้นฐาน (ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ข้อมูลครอบครัว ความสามารถพิเศษ และงานอดิเรก) 
3. ระบุเหตุผลหรือแรงจูงใจในเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
4. กล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษา                                                                                                       
5. อธิบายสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงานด้านบริการ เลือกเพียง 1 ข้อ   
ได้แก่ 1.รูปร่างหน้าตา และบุคคลิกภาพ  2.ความรู้ ความสามารถ   
3.ทัศนคติในการท างาน 4.สุขภาพอนามัย   
6. ความยาวคลิปวิดีโอที่เหมาะสมโดยประมาณ 5-10 นาที  
7. ส่งคลิปวิดิโอโดยอัพโหลดมาที่ siriwan.d@ku.th 
8. ตั้งช่ือเรื่องอีเมล์ "ชื่อ นามสกุล และเลขท่ีใบสมัคร " เช่น น.ส.
ศิริวรรณ พานทอง 6511120090 
โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่ง Video Clip ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น. 

Q20 การโรงแรมและภัตตาคาร  
(ภาคพิเศษ) 

ใช้วิธี Video Clip Submission  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและควรยืนให้เห็นแบบเต็มตัวในขณะ
อัดวิดีโอ 
2. แนะน าตัวผู้สมัคร พร้อมกล่าวถึงประวัติส่วนตัวโดยสังเขป  
3. กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้  
4. กล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษา  
5. กล่าวถึงความสามารถพิเศษ (สามารถสาธิตความสามารถพิเศษให้
กรรมการพิจารณาได้)  
6. ความยาวคลิปวิดีโอที่เหมาะสมโดยประมาณ 5-10 นาที  
7. ส่งคลิปวิดิโอโดยอัพโหลดมาที่  Suwimol.c@ku.th และ 
prinnaporn.b@ku.th  
หรือ ช่องทาง Line Official @535woknl ตามลิงกน์ี้ 
https://lin.ee/aG2JbPc  
         โดยตั้งช่ือเรื่องของอีเมล์ตามข้อความดังนี้ : " TCAS65-1.2   
ชื่อ นามสกุล " 
    ส่วนเนื้อหาของอีเมล์ ให้ระบุ  : ช่ือ นามสกุล เบอร์ติดต่อ  ID LINE   
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8. โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่ง Video Clip ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไปจนถึงวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น. 
หมายเหตุ หากคลิปวิดีโอ มีปัญหาไม่สามารถเปิดได้ ทางหลักสูตรจะ
ติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมล์ 

Q24 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการโรงแรม) 
(ภาคพิเศษ) 

ใช้วิธี Video Clip Submission  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและควรยืนให้เห็นแบบเต็มตัวในขณะ
อัดวิดีโอ 
2. แนะน าตัวผู้สมัคร พร้อมกล่าวถึงประวัติส่วนตัวโดยสังเขป  
3. กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้  
4. กล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษา  
5. กล่าวถึงความสามารถพิเศษ (สามารถสาธิตความสามารถพิเศษให้
กรรมการพิจารณาได้)  
6. ความยาวคลิปวิดีโอที่เหมาะสมโดยประมาณ 5-10 นาที  
7. ส่งคลิปวิดิโอโดยอัพโหลดลง Google Drive ของตนเองหรือช่องทาง
อ่ืนๆ และต้องตั้งค่า "Anyone with link can view"  จากนั้นส่งลิงก ์
Drive มาที่ borisuth.s@ku.th  
8. ตั้งชื่อเรื่องอีเมล์ " TCAS65-1   ชื่อ นามสกุล " 
9. ส่วนเนื้อหาของอีเมล์ ให้ระบุ  : ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
ID LINE           
โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่ง Video Clip ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น.                                           
  หมายเหตุ หากคลิปวิดีโอ มีปัญหาไม่สามารถเปิดได้ ทางหลักสูตรจะ
ติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมล์                                                    
 

Q25 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
(วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วม
สมัย) (ภาคพิเศษ) 

ใช้วิธี Video Clip Submission  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและควรยืนให้เห็นแบบเต็มตัวในขณะ
อัดวิดีโอ 
2. แนะน าตัวผู้สมัคร พร้อมกล่าวถึงประวัติส่วนตัวโดยสังเขป  
3. กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้  
4. กล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษา  
5. กล่าวถึงความสามารถพิเศษ (สามารถสาธิตความสามารถพิเศษให้
กรรมการพิจารณาได้)  
6. ความยาวคลิปวิดีโอที่เหมาะสมโดยประมาณ 5-10 นาที  
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7. ส่งคลิปวิดิโอโดยอัพโหลดลง Google Drive ของตนเองหรือช่องทาง
อ่ืนๆ และต้องตั้งค่า "Anyone with link can view"  จากนั้นส่งลิงก ์
Drive มาที่ borisuth.s@ku.th  
8. ตั้งชื่อเรื่องอีเมล์ " TCAS65-1   ชื่อ นามสกุล " 
9. ส่วนเนื้อหาของอีเมล์ ให้ระบุ  : ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
ID LINE          
โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส่ง Video Clip ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น.                                             
หมายเหตุ หากคลิปวิดีโอ มีปัญหาไม่สามารถเปิดได้ ทางหลักสูตรจะ
ติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมล์ 

 


