การรับสมัครนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชา
โครงการ
ภาควิชา
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แผนการเรียน

การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน รหัสสาขา XY62
โครงการภาคพิเศษ
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การใช้ท่ดี ินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน
หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1

คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรแบบ 1.1
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่มวี ิทยานิพนธ์ และต้องมีประสบการณ์การทำงานวิจยั
ด้านการใช้ทดี่ ินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
3. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรแบบ 2.1
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขา
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
3. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. รับสมัคร

2. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบ
3. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
5. รายงานตัวและชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
6. เปิดภาคเรียน

ภาคต้น 2565

สถานที่

1 พฤศจิกายน 2564
31 มกราคม 2565

- โครงการ KU-SLUSE
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
- ออนไลน์
https://mis.grad.ku.ac.th/recruitment/major
- ออนไลน์ http://sluse.grad.ku.ac.th/
- โครงการ KU-SLUSE
- ออนไลน์ http://sluse.grad.ku.ac.th/
- ออนไลน์
https://mis.grad.ku.ac.th/reporttos
http://sp-regis.ku.ac.th/
- โครงการ KU-SLUSE

15 กุมภาพันธ์ 2565
27 กุมภาพันธ์ 2565
15 มีนาคม 2565
15 มีนาคม - 8 เมษายน 2565

เดือน มิถุนายน 2565

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ (บส.บว.1) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ 3 รูป
(ดาวน์โหลดได้ท่ี www.sluse.grad.ku.ac.th)
2. สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบคะแนนการศึกษา (Transcript)
3.1 ผู้สมัครประเภทที่ 1 สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัย
หรือสภาสถาบันอนุมัติ (ฉบับที่ระบุช่อื ปริญญา วันทีอ่ นุมัติปริญญา พร้อมแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม)
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ และปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ
3.2 ผู้สมัครประเภทที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช้
(1) สำเนาใบคะแนนระดับปริญญาโท ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ
(2) หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชาพร้อมทั้งหน่วยกิตการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา
2564 จำนวน 1 ฉบับ กรณีผสู้ มัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบรายงานคะแนน
(Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาใบคะแนนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ระบุช่อื ปริญญา วันทีอ่ นุมตั ิปริญญา พร้อมแสดงคะแนนเฉลีย่ สะสม)
4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (บส.บว.5) สำหรับผูส้ มัครหลักสูตรแบบ 1.1
(ดาวน์โหลดได้ท่ี www.sluse.grad.ku.ac.th)
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ (สำหรับผูส้ มัครที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับในใบรายงาน
คะแนน) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
ผ่านจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา ดังนี้
1) TOEFL
- Paper-based test section ที่ 2 และ 3
ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
- Paper-based Total
ไม่น้อยกว่า 450
- Computer-based Test
Sectionที่ 2 14 คะแนน และ Sectionที่ 3 13 คะแนน
- Computer-based Total
ไม่น้อยกว่า 133
- Internet-based Total
ไม่น้อยกว่า 45
2) IELTS
คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
3) CU-TEP
คะแนนไม่น้อยกว่า 45
4) KU-EPT
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5) KU-TOEFL-ITP
คะแนนไม่น้อยกว่า 450
6) TOEIC
คะแนนไม่น้อยกว่า 500
7) วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย ระดับคะแนน S
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9. เอกสารกรอบแนวคิดโครงการวิจัย (Conceptual Framework) จำนวน 1 ชุด โดยสามารถส่งภายหลังจากวันทีส่ มัคร
แต่ทั้งนีต้ ้องไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
รายละเอียดการสอบ
การสอบ

วัน-เวลา

สถานที่

1. สอบสัมภาษณ์
2. ผูส้ มัครนำเสนอกรอบแนวคิด
โครงการวิจัยในรูปแบบ PowerPoint

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9.00 – 16.00 น.

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินฯ
อาคารบรรเจิด คติการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการศึกษา
ภาคต้น (เดือนมิถุนายน – ตุลาคม) ภาคปลาย (เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม)
วัน-เวลา เรียน
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือตามกำหนดการสอนในประมวลการสอนรายวิชา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร หลักสูตรแบบ 1.1 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 499,940 บาท
หลักสูตรแบบ 2.1 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 463,940 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารบรรเจิด คติการ 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

3

