การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
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. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. การสมัคร (กรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
https://mis.grad.ku.ac.th/application/th
และส่งหลักฐานการสมัคร (เลือกส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
• ไปรษณีย์ (ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร)
• อัพโหลดไฟล์ (ผูส้ มัครไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร)
2. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ที่ http://www.pe.eng.ku.ac.th
3. สอบคัดเลือก (นำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ)
• สอบข้อเขียน สอบประเมินความรู้พื้นฐาน เป็นปรนัย มี 3 ส่วน
o ความรู้ทั่วไป/ความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน
o คณิตศาสตร์พื้นฐาน
o ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
• สอบสัมภาษณ์

4. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
กำหนดการและขั้นตอนในการรายงานตัว
http://www.pe.eng.ku.ac.th
5. รายงานตัวเข้าศึกษาทีโ่ ครงการ PE

วัน เวลา สถานที่
ตั้งแต่บันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564

1 มิถุนายน 2564
12 มิถุนายน 2564
เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 13.00-16.30 น.
ชั้น 6 ห้อง (จะประกาศให้ทราบ)
อาคารบุญสม สุวชิรตั น์ (อาคาร 9)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 มิถุนายน 2564
1-2 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.30-15.30 น.
ชั้น 3 ห้อง 9303
อาคารบุญสม สุวชิรตั น์ (อาคาร 9)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร (ต่อ)
ขั้นตอน
7. ลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
https://www.grad.ku.ac.th/application/reporting/
8. รายงานตัวนิสติ ใหม่ผ่าน Web
https://www.grad.ku.ac.th/application/reporting/
9. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) ผ่าน Web https://sp-regis.ku.ac.th
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร
10.ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
• โครงการ PE
• บัณฑิตวิทยาลัย
11.ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web https://sp-regis.ku.ac.th
12.เปิดเทอม

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 21-28 กรกฎาคม 2564

จะประกาศให้ทราบภายหลัง
จะประกาศให้ทราบภายหลัง
จะประกาศให้ทราบภายหลัง
9 สิงหาคม 2564

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร)
1. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
• ผู ้ ส มั ค รประเภทที ่ 1 ให้ ใ ช้ ส ำเนาใบคะแนน (Transcript) ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาอั งกฤษ ฉบั บ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ฉบับที่ระบุปริญญา พร้อมระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
• ผู้สมัครประเภทที่ 2 ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชา พร้อมทั้งหน่วยกิตการเรียนตั้งแต่ ภาคต้น และภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ฉบับ
• สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบคะแนนในระดับ ป.ม./พ.ม./
ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
• สำเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อผู้สมัคร “รับรองสำเนาถูกต้อง”

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 272,000 บาท
สำหรับนิสิตแผน ก2 (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
รายละเอียด
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น
ภาคปลาย
ค่าเทอม
68,000 บาท
68,000 บาท

ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น
68,000 บาท

ระยะเวลาการศึกษา
1. วัน-เวลาเรียน
2. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
3. ระยะเวลาภาคการศึกษา

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
2 ปี
ภาคต้น : สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย : มกราคม - พฤษภาคม

การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)

• ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
o ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ”
• อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF
(ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )

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

ภาคปลาย
68,000 บาท

