ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-------------------------เพื่อให้การดําเนินการในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา
2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑ์การเปิด
รับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดังนี้
1. คณะที่เข้าร่วมโครงการ
บางเขน
1) โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
2) คณะเกษตร
3) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
4) คณะประมง
5) คณะวนศาสตร์
6) คณะวิทยาศาสตร์
7) คณะวิศวกรรมศาสตร์
8) คณะศึกษาศาสตร์
9) คณะเศรษฐศาสตร์
10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11) คณะสังคมศาสตร์
12) คณะสิ่งแวดล้อม
13) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

-2วิทยาเขตกําแพงแสน
1) คณะเกษตร กําแพงแสน
2) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
4) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5) คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
1) คณะวิทยาการจัดการ
2) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
2) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
3) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรมาแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 เมื่อจบชั้นปีที่ 3
3. การรับสมัครและการลงทะเบียนเรียน
รายการ
3.1 การสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
- บางเขน งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารสารสนเทศ ชั้น 2
- วิทยาเขตกําแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3
- วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

วัน-เวลา

วันที่ 6 - 22 ธันวาคม 2560

-3รายการ
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สํานักงานธุรการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์, โครงการปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ
3.2 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายวิชา
ที่เปิดสอน http://www.grad.ku.ac.th
3.3 การชําระค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนเรียน
โดยให้ผู้มีสทิ ธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ชําระค่าธรรมเนียม
พร้อมลงทะเบียนด้วยเอกสาร KU1
- บางเขน ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
- วิทยาเขตกําแพงแสน ที่กองบริหารวิชาการและนิสิต
- วิทยาเขตศรีราชา
ที่คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่สํานักงานธุรการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์, โครงการปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ
3.4 วันเปิดภาคเรียน

วัน-เวลา

วันที่ 6 - 22 ธันวาคม 2560

วันที่ 5 มกราคม 2561

วันที่ 8 – 11 มกราคม 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561

4. เอกสารประกอบการรับสมัคร
4.1 ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า (แนบใบสมัครแนบท้ายประกาศ) ต้องติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.3 สําเนาแสดงผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา ที่มแี ต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ไม่น้อยกว่า 3.00
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หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
บางเขน
1. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสสาขา
XY62

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

2. คณะเกษตร
รหัสสาขา
XA05
XA23
XA29

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร

3. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
รหัสสาขา
XP01

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

4. คณะประมง
รหัสสาขา
XB01
XB05
XB06

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

5. คณะวนศาสตร์
รหัสสาขา
XC11

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้

6. คณะวิทยาศาสตร์
รหัสสาขา
XD09
XD15

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา

-2คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
รหัสสาขา
หลักสูตร
XD17
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
XD20
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
XD60* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
* โครงการภาคพิเศษ
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา
XE02
XE03
XE06
XE07
XE09
XE11
XE20
XE22
XE58*

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากร
เพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
XE60* วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
XE69* วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
XE71* วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
* โครงการภาคพิเศษ
8. คณะศึกษาศาสตร์
รหัสสาขา
XF11
XF35

หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9. คณะเศรษฐศาสตร์
รหัสสาขา
หลักสูตร
XG63* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
XG66* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
* โครงการภาคพิเศษ

-310. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสสาขา
หลักสูตร
XR61* สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
* โครงการภาคพิเศษ
11. คณะสังคมศาสตร์
รหัสสาขา
หลักสูตร
XH06
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
XH62* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
* โครงการภาคพิเศษ
12. คณะสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขา
XT01
XT02

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขา
หลักสูตร
XK03
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
XK04
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
XK05
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
XK08
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
XK10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
XK65* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
* โครงการภาคพิเศษ

-4วิทยาเขตกําแพงแสน
1. คณะเกษตร กําแพงแสน
รหัสสาขา
XA06
XA27

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน

2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รหัสสาขา
XS04

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
รหัสสาขา
XE04
XE07
XE10
XE10
XE25

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รหัสสาขา
XD06

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
รหัสสาขา
XI10

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

-5วิทยาเขตศรีราชา
1. คณะวิทยาการจัดการ
รหัสสาขา
XJ01

หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
รหัสสาขา
XD26

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
รหัสสาขา
XE28
XE29

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

-6วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขา
XU01
XU02

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา
หลักสูตร
XE55* วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
*โครงการภาคพิเศษ
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รหัสสาขา
หลักสูตร
XN68* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
*โครงการภาคพิเศษ

