การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา X E 5 6
พิเศษ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ภาคต้น
25 คน
- แผน ก 2
15 คน
- แผน ข
5
คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการรับสมัคร
ภาคต้น 2564
ขั้นตอน
วัน-เวลา
สถานที่
1. รับสมัคร
2 พฤศจิกายน 2563
ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด
(ชำระค่าสมัคร 500 บาท
เป็นต้นไป
มาที่อีเมล์ : yupin@eng.src.ku.ac.th
โดยชำระผ่านธนาคาร TMB
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
คัดเลือก

29 ธันวาคม 2563

3. สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์
(จะแจ้งวิธีการให้ทราบภายหลัง)

17 มกราคม 2564

ติดตามรายละเอียดได้ที่
Facebook :
www.facebook.com/MasterEngKUSRC
Website :
https://sites.google.com/eng.src.ku.ac.th/
master

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. รายงานตัวพร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
6. เปิดเรียน

2 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ – 10
มีนาคม 2564
......มิถุนายน 2564

www.grad.ku.ac.th
www.grad.ku.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
1. ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
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2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (แบบ บส.บว.1) ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์และลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
2. ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มุมขวาด้านบนใบสมัคร
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและวัน/เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษา
จำนวน 1 ฉบับ
และกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง
ต้องแนบสำเนาใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (แบบ บส.บว.4)
หรือหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
7. พิมพ์สรุป “แนวคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
*** ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ***
3. วิธีการสมัคร
- ส่งเอกสารการสมัคร(ใบสมัคร+หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด+หลักฐานการจ่ายเงิน)
โดย scan รวมเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ แล้วส่งมาที่ E-mail : yupin@eng.src.ku.ac.th
- ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ชำระผ่านทางธนาคาร TMB ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
- ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการรับสมัครที่ www.facebook.com/MasterEngKUSRC
4. การเรียนการสอน และการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี แบ่งออกเป็น ภาคต้น และ ภาคปลาย
ภาคต้น : มิถุนายน – ตุลาคม (รอประกาศจาก มก. อีกครั้ง)
ภาคปลาย : พฤศจิกายน – มีนาคม (รอประกาศจาก มก. อีกครั้ง)
วัน – เวลาเรียน
วันอาทิตย์
เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันอังคาร
เวลา 18.30 – 21.30 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 21.30 น.
หมายเหตุ : รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนจะดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม รหัสสาขาวิชา XE56
ชั้นปีที่
1
2

ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
46,200 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท
รวมตลอดหลักสูตร

ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3
181,200 บาท
2
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หมายเหตุ :

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6,000 บาท ในภาคฤดูร้อน(ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา งานบัณฑิตศึกษา
ชั้น 3 อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มือถือ 090-3163790
Facebook : www.facebook.com/MasterEngKUSRC
Website : https://sites.google.com/eng.src.ku.ac.th/master
E-mail : yupin@eng.src.ku.ac.th
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