การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา
โครงการ
ภาควิชา
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แผนการเรียน

การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รหัสสาขา XY62
โครงการภาคพิเศษ
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
จํานวน 20 คน
แผน ก จํานวน 15 คน แผน ข จํานวน 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําหนดการรับสมัคร (ภาคปลาย 2560)
ขั้นตอน
1. รับสมัคร

วันที่
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560–วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม - วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

สถานที่
- โครงการ KU-SLUSE
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
- โครงการ KU-SLUSE
- www.sluse.grad.ku.ac.th
- โครงการ KU-SLUSE
- โครงการ KU-SLUSE
- www.sluse.grad.ku.ac.th
- โครงการ KU-SLUSE

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

3. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา
5. รายงานตัวและชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
6. ปฐมนิเทศ
7. เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

- โครงการ KU-SLUSE
- โครงการ KU-SLUSE

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ (บส.บว.1) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ดาวน์โหลดได้ที่ www.sluse.grad.ku.ac.th)
2. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาใบคะแนนการศึกษา (Transcript)
3.1 ผู้สมัครประเภทที่ 1 สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สําเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบัน
อนุมัติ (ฉบับที่ระบุชอื่ ปริญญา วันที่อนุมตั ปิ ริญญา พร้อมแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
3.2 ผู้สมัครประเภทที่ 2 กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช้
(1) สําเนาใบคะแนนระดับปริญญาตรี ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 ฉบับ และ
(2) หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชาพร้อมหน่วยกิตการเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
จํานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์ม (บส.บว.4) จํานวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 คน สําหรับผู้ที่ยังมิได้ทํางานให้อาจารย์ผู้เคยสอน
เป็นผู้รับรอง ส่วนผู้ที่ทํางานแล้วให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รบั รอง (ดาวน์โหลดได้ที่ www.sluse.grad.ku.ac.th)
5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (บส.บว.5) สําหรับผู้สมัครหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 (ดาวน์โหลดได้ที่
www.sluse.grad.ku.ac.th)

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลีย่ นชือ่ (สําหรับผูส้ มัครที่มีชอื่ -ชื่อสกุล ไม่ตรงกับในใบรายงานคะแนน)
จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแนวคิดการวิจัย (Research Idea) เพื่อทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดการสอบ
การสอบ
สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการศึกษา
วัน-เวลา เรียน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สถานที่
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินฯ
ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคต้น (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม) ภาคปลาย (เดือนมกราคม – พฤษภาคม)
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือตามกําหนดการสอนในประมวลการสอนรายวิชา
แผน ก และ แผน ข หลักสูตร 2 ปี มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 172,060 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8932 หมายเลขโทรสาร 0 2942 8933
E-mail: sluse@ku.ac.th Website: http://www.sluse.grad.ku.ac.th
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