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สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

นิติวิทยาศาสตร์
รหัสสาขาวิชาX Q 6 0
หลักสูตรนิตวิ ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
ภาคต้น
30 คน
ภาคปลาย
30 คน
- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

5
15
10

คน
คน
คน

- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

5
15
10

คน
คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1) แผน ก แบบ ก 1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์การทํางาน
ในกระบวนการยุติธรรม หรือเกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) แผน ก แบบ ก 2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีคุณสมบัติอื่น ๆ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) แผน ข สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีคุณสมบัติอนื่ ๆ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จําหน่ายใบสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น

ภาคปลาย

6 ธันวาคม 2559-17 กุมภาพันธ์ 2560
6 ธันวาคม 2559-17 กุมภาพันธ์ 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
อังคารที่ 7 มีนาคม 2560
1 พฤษภาคม 2560
2 – 10 พฤษภาคม 2560

15 สิงหาคม 2560-27 ตุลาคม 2560
15 สิงหาคม 2560-27 ตุลาคม 2560
6 พฤศจิกายน 2560
อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
4 ธันวาคม 2560
5 - 10 ธันวาคม 2560
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เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 ชุด
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร
3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษาจํานวน 1
ฉบับในกรณีผู้ทเี่ รียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ใบรายงานคะแนนยังไม่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
ต้องมีหนังสือรับรองว่า “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กําลังรอสภาอนุมัต”ิ แนบมาด้วยอีก 1 ฉบับ
4. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
8. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน หรือ อาจารย์/หัวหน้าสถาบันการศึกษา จํานวน 3 คน
คนละ 1 ฉบับ (ตามแบบฟอร์มของโครงการฯ)

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน

1. สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
อังคารที่ 7 มีนาคม 2560
09.00-12.00 น.
อาคาร SC1-103 ห้องชัยพฤกษ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อังคารที่ 7 มีนาคม 2560
13.00-16.00 น.
ห้องสํานักงานหลักสูตรนิติ
วิทยาศาสตร์
อาคารกิจการนิสิต ชั้น 1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ภาคปลาย
อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
09.00-12.00 น.
อาคาร SC1-103 ห้องชัยพฤกษ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
13.00-16.00 น.
ห้องสํานักงานหลักสูตรนิติ
วิทยาศาสตร์
อาคารกิจการนิสิต ชั้น 1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
(ระบุเฉพาะที่มีการสอบข้อเขียนเท่านัน้ )

สถานที่ ห้องสํานักงานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
อาคารกิจการนิสิต ชั้น 1
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผ่านเว็ปไซต์
http://www.facebook.com/kasetsart.forensic.sci
ence
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการศึกษา:

ภาคต้น
ภาคปลาย

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
เดือนมกราคม – พฤษภาคม

วัน – เวลาเรียน:

เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 2 ปี : 250,820 (ก1)
236,820 (ก2, ข)

บาท
บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ โทร. 0-3428-1105 ถึง 7ต่อ 7685 หรือ
เบอร์โทรศัพท์ 099-3321144, 086-0128811 E-mail: faasgre@ku.ac.th,faastym@ku.ac.th
ดูรายละเอียดที่ Website: http:// www.facebook.com/kasetsart.forensic.science

