
 

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2563 (รอบสาม) 

 
สาขาวิชา การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รหัสสาขา XY62 
โครงการ  โครงการภาคพิเศษ 
ภาควิชา  โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย 
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การใชท้ี่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) 
จ านวนที่จะรับ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน  
แผนการเรียน แผน ก จ านวน 20 คน  
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

1. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าทุกสาขา 
2. มีคุณสมบัติครบถว้นตามข้อบงัคบัว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ก าหนดการรับสมัคร 
 

ขั้นตอน วันที่ สถานที่ 
1. รับสมัคร วันจันทร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 – วันศุกร์ท่ี 12 มิถุนายน 2563 - โครงการ KU-SLUSE 

- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2563 - โครงการ KU-SLUSE 
3. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 4 กรกฎาคม  2563 - โครงการ KU-SLUSE 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา 

วันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2563 - โครงการ KU-SLUSE 
 

5. รายงานตัวและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันอังคารท่ี 20   –  วันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม 2563 - โครงการ KU-SLUSE 

6. เปิดภาคเรียน 10 สิงหาคม 2563 - โครงการ KU-SLUSE 
 
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ (บส.บว.1) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ดาวน์โหลดได้ที่ www.sluse.grad.ku.ac.th) 
2. ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาใบคะแนนการศึกษา (Transcript)  

3.1 ผู้สมัครประเภทที่ 1 ส าเร็จการศึกษาแลว้ ให้ใช้ส าเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบัน 
     อนุมัติ (ฉบับที่ระบุชื่อปรญิญา วันที่อนุมัติปริญญา พร้อมแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม) ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบับ 
3.2 ผู้สมัครประเภทที่ 2 ก าลังศกึษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช ้
     (1) ส าเนาใบคะแนนระดับปริญญาตรี ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปีการศกึษา 2561 จ านวน 1 ฉบบั และ  
     (2) หนังสือรับรองรายวิชาเรยีน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชาพรอ้มหน่วยกิตการเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561     
         จ านวน 1 ฉบับ  

4. หนงัสือรับรองประสบการณก์ารท างาน (บส.บว.5) ส าหรับผู้สมัครหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 (ดาวน์โหลดได้ที่   
    www.sluse.grad.ku.ac.th) 
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ (ส าหรับผู้สมัครที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับในใบรายงานคะแนน)  
    จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
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7. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
8. เอกสารแนวคิดการวิจัย (Research Idea) เพื่อท าวิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ ความยาว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  
    จ านวน 1 ชุด 
 

รายละเอียดการสอบ 

 
การสอบ วัน-เวลา สถานท่ี 

สอบสัมภาษณ์ 
 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน  2563 เวลา 9.00-16.00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินฯ 
อาคารบรรเจิด คติการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ระยะเวลาการศึกษา  ภาคต้น (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม) ภาคปลาย (เดือนมกราคม – พฤษภาคม)   
วัน-เวลา เรียน   วันเสาร-์วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือตามก าหนดการสอนในประมวลการสอนรายวชิา 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  แผน ก  หลักสูตร 2 ปี มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 172,060 บาท 
      
 
 
 
  
 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาคารบรรเจิด คติการ ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศัพท ์0 2942 8932 หมายเลขโทรสาร 0 2942 8933 
E-mail: sluse@ku.ac.th Website: http://www.sluse.grad.ku.ac.th 

 


