
 
 
 
 

ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง ขยายเวลาการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท  

ประจําภาคตน ปการศึกษา 2551 
--------------------------------------- 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
ภาคพิเศษ ซ่ึงเปนโครงการบัณฑิตศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานรวมกันระหวาง 
คณะเกษตร คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะสังคมศาสตร เปดรับสมัคร
นิสิตใหมระดับปริญญาโท ประจําภาคตน ปการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ประเภทของผูสมัคร  แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

ประเภทที่ 1  คือ ผูสมัครที่ไดรับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
ประเภทที่ 2  คือ ผูสมัครที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา หรือผูสมัครที่กําลังศึกษา

อยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 เปนภาคการศึกษาสุดทาย 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 แผน ก แบบ ก 1 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร วนศาสตร 
วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 

- มีประสบการณในการทํางานดานการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 3 ป 

2.2 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร วนศาสตร 

เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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3. ใบสมัคร 
ผูสนใจสามารถโหลดใบสมัครพรอมคูมือการสมัคร ไดที่ http://sluse.ku.ac.th โดยไมเสีย

คาใชจาย 
 

4. การสมัคร 
4.1 ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิต 

จํานวน 500 บาท ไดที่ศูนยการศึกษา KU-SLUSE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ 
4.2 สงใบสมัคร (บส.บว.1) ทางไปรษณีย พรอมหลักฐานการชําระเงินทางธนาคาร (บส.บว.2) 

ไปที่ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 
10900  

 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร 
5.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ (บส.บว.1) พรอมปดรูปถาย (ขนาด 1 น้ิว 3 รูป) 
5.2  สําเนาใบคะแนนการศกึษา (Transcript)  

5.2.1 ผูสมัครประเภทที่ 1 ใหใชสําเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัย หรือ
สภาสถาบันอนุมัติ (ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พรอมวันที่อนุมัติปริญญา พรอมแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม) 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 

5.2.2 ผูสมัครประเภทที ่2 ใหใช 
(1) สําเนาใบคะแนนระดับปริญญาตรี  ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคตน  

ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 ฉบับ และ  
(2) หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชาพรอมทั้งหนวยกิตการ

เรียน ภาคปลาย ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 ฉบับ  
5.3 หนังสือรับรองตามแบบฟอรมที่อยูในชุดใบสมัคร (บส.บว.4) จํานวน 3 ฉบับ (จากผู

รับรอง 3 คน) สําหรับผูที่ยังมิไดทํางานใหอาจารยผูเคยสอนเปนผูรับรอง สวนผูที่ทํางานแลวใหอาจารยผู
เคยสอนหรือผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 

5.4 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (บส.บว.5) สําหรับผูสมัครหลักสูตรแผน ก แบบ 
ก 1 

5.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สําหรับผูสมัคร
ที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกับชื่อในใบรายงานคะแนน) จํานวน 1 ฉบับ 

5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
 5.7 เฉพาะผูสมัครแผน ก แบบ ก 1 สงเอกสารกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ 
(Conceptual Idea) ความยาวอยางนอย 2 กระดาษ A4 จํานวน 1 ชุด 
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6. การประกาศผล 
6.1 การมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ผูสมัครที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกของสาขาวิชาการใช

ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไดตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินวา
ครบถวนและถูกตอง จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ทั้งน้ีทางสาขาวิชา จะประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
คัดเลือกพรอมรายละเอียดการสอบคัดเลือกอ่ืนๆ ณ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ทางอินเทอรเน็ตที่ 
http://www.grad.ku.ac.th และ http://sluse.ku.ac.th 

6.2 การมีสิทธิ์เขาศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
จะประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ณ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ทางอินเทอรเน็ตที่ http://www.grad.ku.ac.th 
และ http://sluse.ku.ac.th 
 

7. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
7.1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวง 

มหาวิทยาลัยรับรอง และมีหลักเกณฑอ่ืนๆ ตามที่สาขาวิชากําหนด 
7.2 ไมเคยถูกคัดชื่อออกเพราะมีผลการศึกษาไมถึงเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใน

สาขาวิชาที่สมัคร 
 

8. การรายงานตัว ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทุกคนจะตอง รับเอกสารรายงานตัวหลังจากประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และมารายงานตัวในวันที่ 27 –  30 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30-16.30 น. 
(เวนวันพุธ) ณ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ชั้น 3 อาคารวิทยาพัฒนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (หาก
พนกําหนดดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์) และตองปฏิบัติดังน้ี  

8.1 ชําระคาทาํบัตรประจําตวันิสิต จํานวน 200.- บาท (ชําระดวยเงินสด) 
8.2 ชําระคาสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 500.- บาท (ชําระดวยเงินสด) 
8.3 นําเอกสารและหลักฐานตอไปน้ี มายื่นตอเจาหนาที่ของสาขาวชิา SLUSE 

  8.3.1 ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ที่กรอกขอมูลแลว (แจกใหใน
วันรายงานตัว) 

  8.3.2 รูปถายขนาด 1 น้ิว (รูปสี หรือขาวดํา) จํานวน 3 รูป  
นิสิตชาย  - เสื้อสีสุภาพ ตอง ผูกเน็คไท หรือ 

- ชุดขาราชการ หรือเครื่องแบบ 
นิสิตหญิง - เสื้อสีสุภาพ หรือ 

- ชุดขาราชการ หรือเครื่องแบบ 
หาม สวมครุย/ชุดนิสิต-นักศึกษา 

  8.3.3 บัตรประจําตัวผูสมัคร  
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  8.3.4 ตนฉบับใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอนุมัติ
ปริญญาตรี พรอมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ (สําเนาใบคะแนนใหใชกระดาษขนาด A4) 
สําหรับนิสิตที่จบการศึกษาปริญญาตรีในภาคปลาย ปการศึกษา 2550 และยังไมไดรับอนุมัติปริญญา ให
ใชใบคะแนนที่มีผลการเรียนครบทุกภาคการศึกษาฉบับที่ยังไมไดรับอนุมัติฯ แทนได พรอมทั้งเขียนใบคํา
รองขอผอนผันการสงใบคะแนนฉบับอนุมัติ (ใหขอแบบใบคํารองจากเจาหนาที่ในวันรายงานตัว) 

  8.3.5 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
  8.3.6 สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ขาราชการ จํานวน 1ฉบบั 
  8.3.7 แบบฟอรมการทําบัตรประจําตัวนิสิตที่กรอกขอมูลแลว (แจกใหในวันรายงานตัว) 

 

9. การลงทะเบียนเรียน  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทุกคน จะตองรับเอกสารการลงทะเบียน

เรียนและมาลงทะเบียนเรียนพรอมการรายงานตัวในวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30-
16.30 น. (เวนวันพุธ) หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ สําหรับรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน
ทางสาขาวิชาจะประกาศใหทราบพรอมรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

อน่ึง หากสาขาวิชาไดตรวจสอบพบวา ขอความที่แจงไวในใบสมัคร หรือหลักฐานเอกสาร
ตางๆ ของผูสมัครไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอม สาขาวิชาจะดําเนินการตาม
กฎหมาย และใหพนสภาพจากการเปนนิสิตทันที 

 

10. การปฐมนิเทศ  ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาและมารายงานตัวทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศ 

ตามกําหนด ซ่ึงจะประกาศใหทราบพรอมรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 

11. การทดสอบภาษาอังกฤษตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัย  ผูที่มีสิทธิ์

เขาศึกษาตอระดับปริญญาโทสาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ 
จะตองสมัครทดสอบภาษาอังกฤษตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัยตามขอบังคับวาดวยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตฯ ขอ 18 โดยใหสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมการทดสอบ 500 บาท ในวันรายงานตัว 
 

 
ประกาศ ณ วนัที่ 1 พฤษภาคม 2551 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง) 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



 
 
 

ประกาศ 
โครงการบัณฑิตศึกษา  

สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง ขยายเวลาการรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ภาคตน ประจําปการศึกษา 2551 

--------------------------------------- 
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซ่ึง

เปนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักงานบริหารกลุมภาระกิจ
วิชาการ มีการดําเนินงานรวมกันระหวางคณะเกษตร คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตร และคณะสังคมศาสตร เปดรับสมัครนิสิตใหมระดับปริญญาเอก ประจําภาคตน ปการศึกษา 
2551 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ประเภทของผูสมัคร  แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

ประเภทที่ 1  คือ ผูสมัครที่ไดรับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
ประเภทที่ 2  คือ ผูสมัครที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา หรือผูสมัครที่กําลังศึกษา

อยูในภาคการศึกษาสุดทาย 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 หลักสูตรแบบ 1.1 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน หรือ สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยเปนหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ และ 

- มีประสบการณในการทํางานดานการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 3 ป  

2.2 หลักสูตรแบบ 2.1 
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน หรือ สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยเปนหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ  
 

3. ใบสมัคร 
ผูสนใจสามารถโหลดใบสมัครพรอมคูมือการสมัคร ไดที่ http://sluse.ku.ac.th โดยไมเสีย

คาใชจาย 
 



4. การสมัคร 
4.1 ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิต 

จํานวน 500 บาท ไดที่ศูนยการศึกษา KU-SLUSE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ 
4.2 สงใบสมัคร (บส.บว.1) ทางไปรษณีย พรอมหลักฐานการชําระเงินทางธนาคาร(บส.บว.2) 

ไปที่ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 
10900  

 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร 
5.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ (บส.บว.1) พรอมปดรูปถาย (ขนาด 1 น้ิว 3 รูป) 
5.2  เอกสารทางวิชาการ 

5.2.1 ผูสมัครหลักสูตรแบบ 1.1 
- เอกสารแสดงผลงานวิจัยของผูสมัครที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการใชที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและไดรับตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับ จํานวน 1 ชุด 

- ขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ (Thesis Proposal) จํานวน 1 ชุด 
5.2.2 ผูสมัครหลักสูตรแบบ 2.1 

- เอกสารกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือทําวทิยานิพนธ (Conceptual Idea) ความยาว
อยางนอย 2 กระดาษ A4 จํานวน 1 ชุด 

5.3 สําเนาใบคะแนนการศกึษา (Transcript)  
5.3.1 ผูสมัครประเภทที่ 1 ใหใชสําเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัย หรือ

สภาสถาบันอนุมัติ (ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พรอมวันที่อนุมัติปริญญา พรอมแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม) 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ และปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ 

5.3.2 ผูสมัครประเภทที่ 2 ใหใช 
(1) สําเนาใบคะแนนระดับปริญญาโท ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลายป

การศึกษา 2550 จํานวน 1 ฉบับ และ  
(2) หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชาพรอมทั้งหนวยกิตการ

เรียน ตั้งแตภาคตนและภาคปลายปการศึกษา 2550  จํานวน 1 ฉบับ  
กรณีผูสมัครที่สําเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรตอเน่ือง ตองแนบสําเนาใบรายงาน

คะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาอนุปริญญามาดวย 
จํานวน 1 ฉบับ 

(3) สําเนาใบคะแนนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พรอมวันที่อนุมัติ
ปริญญา พรอมแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม) 

5.4 หนังสือรับรองตามแบบฟอรมที่อยูในชุดใบสมัคร (บส.บว.4) จํานวน  3 ฉบับ (จากผู
รับรอง 3 คน) สําหรับผูที่ยังมิไดทํางานใหอาจารยผูเคยสอนเปนผูรับรอง สวนผูที่ทํางานแลวใหอาจารยผู
เคยสอนหรือผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 

5.5 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (บส.บว.5) สําหรับผูสมัครหลักสูตรแบบ 1.1 



5.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สําหรับผูสมัคร
ที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกับชื่อในใบรายงานคะแนน) จํานวน 1 ฉบับ 

5.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  จํานวน 1 ฉบับ 
 

6. การประกาศผล 
6.1 การมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก  ผูสมัครที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกของสาขาวิชาการใช

ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไดตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินวา
ครบถวนและถูกตอง จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ทั้งน้ีทางสาขาวิชา จะประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
คัดเลือกพรอมรายละเอียดการสอบคัดเลือกอ่ืนๆ ณ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ทางอินเทอรเน็ตที่ 
http://www.ku.ac.th และ http://sluse@ku.ac.th 

6.2 การมีสิทธิ์เขาศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
จะประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ณ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ทางอินเทอรเน็ตที่ http://sluse@ku.ac.th 

 

7. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
7.1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่

ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และมีหลักเกณฑอ่ืนๆตามที่สาขาวิชากําหนด 
7.2 ไมเคยถูกคัดชื่อออกเพราะมีผลการศึกษาไมถึงเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใน

สาขาวิชาที่สมัคร 
 

8. การรายงานตัว  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทุกคนจะตอง รับเอกสารรายงานตัวหลังจาก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และมารายงานตัวในวันที่ 27 –  30 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30-
16.30 น. (เวนวันพุธ) ณ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ชั้น 3 อาคารวิทยาพัฒนา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร (หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์) และตองปฏิบัติดังน้ี  

8.1 ชําระเงินคาบํารุงองคการนิสิตบัณฑติวทิยาลัย  จํานวน 300.- บาท (ชําระดวยเงินสด) 
8.2 ชําระคาทาํบัตรประจําตวันิสิต จํานวน 200.- บาท (ชําระดวยเงินสด) 
8.3 นําเอกสารและหลักฐานตอไปน้ี มายื่นตอเจาหนาที่ของสาขาวชิา SLUSE 

8.3.1 ใบรายงานตัวนิสติระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ที่กรอกขอมูลแลว  
(แจกใหในวันรายงานตัว) 

8.3.2 รูปถายขนาด 1 น้ิว (รูปสี หรือขาวดํา) จํานวน 4 รูป  
นิสิตชาย  - เสื้อสีสุภาพ ตอง ผูกเน็คไท หรือ 

- ชุดขาราชการ หรือเครื่องแบบ 
นิสิตหญิง - เสื้อสีสุภาพ หรือ 

- ชุดขาราชการ หรือเครื่องแบบ 
หาม สวมครุย/ชุดนิสิต-นักศึกษา 
 

 



8.3.3 บัตรประจําตัวผูสมัคร  
8.3.4 เอกสารที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับระดับเขาศึกษาฉบับจริง พรอม
สําเนาที่รับรองสําเนาถูกตองจํานวน 2 ชุด ขนาดกระดาษ A4 ดังน้ี 

- ผูที่สําเร็จการศึกษาแลว ใหใชใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตรี และ ปริญญาโท 

- ผูที่สาํเร็จการศึกษาแลวแตสภามหาวิทยาลัยยังไมอนุมัติปริญญา ใหใชใบรับรอง
วา “สําเร็จการศึกษาแลว กําลังรอสภาอนุมัติ” และตองนําใบรายงานคะแนน (Transcript) มายื่น
ภายใน 30 วัน หลังจากวันรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน 

8.3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
8.3.6 ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ 
8.3.7 แบบฟอรมการทําบัตรประจําตวันิสิตที่กรอกขอมูลแลว (แจกใหในวันรายงานตัว) 

 
9. การลงทะเบียนเรียน    ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทุกคน จะตองรับเอกสารการลงทะเบียน

เรียนและมาลงทะเบียนเรียนพรอมการรายงานตัวในวันที่ 27 –  30 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30-
16.30 น. (เวนวันพุธ)  หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ สําหรับรายละเอียดการลงทะเบียน
เรียนทางสาขาวิชาจะประกาศใหทราบพรอมรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

อน่ึง หากสาขาวิชาไดตรวจสอบพบวา ขอความที่แจงไวในใบสมัคร หรือหลักฐานเอกสารตางๆ 
ของผูสมัครไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอม สาขาวิชาจะดําเนินการตามกฎหมาย และ
ใหพนสภาพจากการเปนนิสิตทันท ี

 

10. การปฐมนิเทศ  ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาและมารายงานตัวทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศ 

ตามกําหนด ซ่ึงจะประกาศใหทราบพรอมรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 

11. การทดสอบภาษาตางประเทศตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัย ผูที่มี

สิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
ภาคพิเศษ จะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา สวนจะเปนภาษาใดนั้นใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ประธานสาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ทั้งน้ีนิสิตสามารถปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

11.1 การสอบ 
นิสิตสามารถยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอสอบภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีการ

สอบ 2 ขั้นตอน คือ  
11.1.1 การสอบแบบขอเขียน  

- บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสอบรวมเปนกลุมปละ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จัดสอบในเดือน
มีนาคม 2551 ครั้งที่ 2 จัดสอบในเดือนพฤษภาคม 2551 และครั้งที่ 3 จัดสอบในเดือนตุลาคม 2551 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ทุกวันที่ 7 ของเดือน 

  



- บัณฑิตวิทยาลัยจะเปดรับคํารอง พรอมรับชําระคาธรรมเนียมการสอบครั้งละ 400 
บาท กอนสอบลวงหนา 1 เดือน และจะประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ใหทราบกอนสอบ
ประมาณ 1 สัปดาห 

11.1.2 การสอบสัมภาษณ  
เม่ือนิสิตสอบแบบขอเขียนผานแลว ใหยื่นคํารองขอสอบแบบสัมภาษณ พรอมชําระ

คาธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท ที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการในการสอบ ประกอบดวย ประธานใน
การสอบ ผูแทนชาวตางชาติ และ ผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย/ประธานประจําตัวนิสิต 

11.2 การขอเทียบผล 
นิสิตสามารถยื่นคํารองพรอมเอกสารตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอเทียบผลสอบได 

โดยมีเกณฑพิจารณาดังน้ี 
11.2.1 ถามีผลสอบกอนที่เปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบนั้นนํามาขอเทียบได 

ถามีอายุไมเกิน 1 ป (นับจากวันที่สอบ จนถึงวันที่ขอเทียบ) 
11.2.2 ถาสอบหลังที่เปนนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ผลสอบนั้นนํามาขอเทียบได ถามี

อายุไมเกิน 2 ป (นับจากวันที่สอบ จนถึงวันที่ขอเทียบ) 
11.2.3 กรณีผลภาษาองักฤษ  

- ไดระดับคะแนน TOEFL 500 ขึ้นไปสําหรับ Paper-based หรือ 173 ขึ้นไป 
สําหรับ Computer-based 

- หรือไดระดับคะแนน IELTS ระดับ 6 ขึ้นไป 
 - หรือสําเร็จการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

อน่ึง ในการรับเทียบใบรับรองความรูภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาเปนรายๆ ไป 
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(รองศาสตราจารย ดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง) 
ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 
 
 


