การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2560

สาขาวิชา
ภาควิชา
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร รหัสสาขาวิชา X E 6 8
คณะ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร)
ภาคต้น
40 คน
- แผน ก 2
- แผน ข

15
25

คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. การรับสมัคร
กรอกใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ออนไลน์ได้ที่ http://www.pe.eng.ku.ac.th
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ได้ที่ http://www.pe.eng.ku.ac.th
3. สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2560
5 มิถุนายน 2560
10 มิถุนายน 2560
26 มิถุนายน 2560
1-5 กรกฎาคม 2560

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาใบคะแนน (Transcript)
• ผู้สมัครประเภทที่ 1 ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript) ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ฉบับที่ระบุปริญญา พร้อมระบุวันที่สําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ฉบับ
• ผู้สมัครประเภทที่ 2 ให้ใช้สําเนาใบคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชา พร้อมทั้งหน่วยกิตการเรียนตั้งแต่ ภาคต้น และภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 ฉบับ
• สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสําเนาใบคะแนนในระดับ ป.ม./พ.ม./
ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จํานวน 2 ฉบับ
3. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการที่มีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)
• สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
• สําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อผู้สมัคร “รับรองสําเนาถูกต้อง”
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รายละเอียดการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น

วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน
• สอบประเมินความรู้พื้นฐาน ข้อสอบเป็นปรนัย มี 3 ส่วน
o ความรู้ทั่วไป/ความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน
o คณิตศาสตร์พื้นฐาน
o ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. สัมภาษณ์
• สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ภาคปลาย

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 9.00-12.00 น.
ชั้น 6 ห้อง 9602
อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 13.00-16.30 น.
ชั้น 6 ห้อง (ดูประกาศจากโครงการฯ)
อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

5 มิถุนายน 2560
ได้ที่ http://www.pe.eng.ku.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
1.
2.
3.
4.
5.

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภาคเรียน
วัน-เวลาเรียน
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาภาคการศึกษา

29-30 กรกฎาคม 2560
5 สิงหาคม 2560
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
2 ปี
ภาคต้น : สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย : มกราคม - พฤษภาคม

สําหรับนิสิตแผน ก2 (วิทยานิพนธ์) และนิสิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จํานวน 272,000 บาท
ทุน

ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น
68,000 บาท

ค่าเทอม

ชั้นปีที่ 2
ภาคปลาย
68,000 บาท

ภาคต้น
68,000 บาท

ภาคปลาย
68,000 บาท

สําหรับนิสิตแผน ก2 (วิทยานิพนธ์) ที่ได้รับทุนการศึกษา (จํานวน 5 คน)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จํานวน 191,000 บาท
ทุน

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคต้น
ภาคปลาย
ค่าเทอม
68,000 บาท
44,000 บาท
35,000 บาท
44,000 บาท
หมายเหตุ: - สําหรับทุนของโครงการฯ วิธีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน คัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
โดยโครงการฯ จะทําการยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการฯ และค่าหน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 ภาคปลายเป็นต้นไป
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*** นิสิตที่เลือกทํา แผน ก2 (วิทยานิพนธ์) ทุกคนจะได้รับเงินทําวิจัยตลอดหลักสูตรคนละไม่เกิน 10,000 บาท ***

สําหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์
จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพืน้ ฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ห้อง 9302 ชั้น 3 อาคาร 9 (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์)
ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา”
(ส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 หากพ้นกําหนดนี้ผู้สมัครจะต้องดําเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง)

สําหรับผู้สมัครตนเอง
ยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
ห้อง 9302 ชัน้ 3 อาคาร 9 (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์)
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพืน้ ฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกวัน (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. (พักเที่ยง) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
***ผูส้ มัครจะต้องเตรียม เอกสาร หลักฐาน ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
และรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ***

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1358, 1363
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2561-3466 หรือ E-mail: warattaya.p@ku.th

