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เทคโนโลยีชวี ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
รหัสสาขาวิชา X K 0 7
ภาควิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จํานวนที่จะรับ ภาคต้น
คน
ภาคปลาย
คน
10
10
สาขาวิชา

แบบ/แผน

- แผน ก แบบ ก 1
- แผน ก แบบ ก 2

5
5

คน
คน

- แผน ก แบบ ก 1
- แผน ก แบบ ก 2

5
5

คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
แผน ก แบบ ก 1
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
มีประสบการณ์การวิจัยในสายงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม อย่างน้อย 2 ปี หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. แสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) TOEFL
- Paper based Total ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน
- Paper based Test section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
- Computer based Total ไม่น้อยกว่า 133
- Computer based Test section ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 คะแนน และ section ที่ 3 ไม่น้อยกว่า 13 คะแนน
- Internet based Total ไม่น้อยกว่า 45
2) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
3) KU-TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 450
3. มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ในสาขาที่สนใจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผน ก แบบ ก 2
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. แสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) TOEFL
- Paper based Total ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน
- Paper based Test section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
- Computer based Total ไม่น้อยกว่า 133
- Computer based Test section ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 คะแนน และ section ที่ 3 ไม่น้อยกว่า 13 คะแนน
- Internet based Total ไม่น้อยกว่า 45
2) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
3) KU-TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 450
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาเคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี อุตสาหกรรมเกษตร
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
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รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
ภาคปลาย
10 มีนาคม 2560
13.00 - 16.00 น.
ห้อง อก.3414 ชั้น 4
คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3
31 มีนาคม 2560
13.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง อก.3414 ชั้น 4
คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3

2. สัมภาษณ์

13 พฤศจิกายน 2560
09.00 - 12.00 น.
ห้อง อก.3401 ชั้น 4
คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3
27 พฤศจิกายน 2560
09.30 น. เป็นต้นไป
ห้อง อก.3401 ชั้น 4
คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 6
คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3
- ภาคต้น วันที่ 24 มีนาคม 2560
- ภาคปลาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยให้เทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อปรับปรุง
เศรษฐกิจและสังคมของคนไทยให้ดีขึ้น
สําหรับนิสิตที่ขาดแคลนแหล่งเงินทุนระหว่างการศึกษา มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ โดยการพิจารณาขึ้นกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษาของภาควิชาฯ

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อภาควิชา  0-2562-5074-5
หรือ E-mail: sumallika.m@ku.ac.th
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