
 
 

ประกาศ 
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง การรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2550 
--------------------------------------- 

 
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการใชที่ ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ   ซ่ึงเปนโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะ
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานรวมกันระหวางคณะเกษตร คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตร และคณะสังคมศาสตร เปดรับสมัครนิสิตใหมระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2550โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ประเภทของผูสมัคร  แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
ประเภทที่ 1  คือ ผูสมัครที่ไดรับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว 
ประเภทที่ 2  คือ ผูสมัครที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา หรือผูสมัครที่กําลังศึกษา

อยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2549 เปนภาคการศึกษาสุดทาย 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 แผน ก แบบ ก (1) 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร วนศาสตร 
เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร วิศวกรรมศาสตร ประมง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ และ 

- มีประสบการณในการทํางานดานการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 3 ป 

2.2 แผน ก แบบ ก (2) 
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษา

สุดทายในระดบัปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร วนศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร ประมง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 
3. ใบสมัคร 

ผูสนใจสามารถขอซื้อใบสมัครพรอมคูมือประกอบการสมัครชุดละ 100 บาท ไดที่ ศูนย
การศึกษา KU-SLUSE ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.30-
16.30 น. เวน วันพุธ) 



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 ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคปลายป

การศึกษา 2549 จํานวน 1 ฉบับ และ  
(2) หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชาพรอมทั้งหนวยกิตการ

เรียน ตั้งแตภาคตนและภาคปลายปการศึกษา 2549  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 

 
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://www.ku.ac.th 
และ http://sluse@ku.ac.th 
 

7. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
7.1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่

ทบวงมหาวทิยาลัยรับรอง และมีหลักเกณฑอ่ืนๆตามที่สาขาวชิากําหนด 
7.2 ไมเคยถูกคัดชื่อออกเพราะมีผลการศกึษาไมถึงเกณฑที่บัณฑติวิทยาลัยกําหนดใน

สาขาวิชาที่สมัคร 
 

8. การรายงานตัว  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทุกคนจะตอง รับเอกสารรายงานตัวหลังจาก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และมารายงานตัวในวันเสารที่ 8 เมษายน 2550 เวลา 8.30-
12.00 น. ณ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE ชั้น 3 อาคารวิทยาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (หากพน
กําหนดดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์) และตองปฏิบัติดังน้ี  

8.1 ชําระเงินคาบํารุงองคการนิสิตบัณฑติวทิยาลัย  จํานวน 300.- บาท (ชําระดวยเงินสด) 
8.2 ชําระคาทาํบัตรประจําตวันิสิต จํานวน 100.- บาท (ชําระดวยเงินสด) 
8.3 ชําระคาสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 400.- บาท (ชําระดวยเงินสด) 
8.4 นําเอกสารและหลักฐานตอไปน้ี มายื่นตอเจาหนาที่ของสาขาวชิา SLUSE 

  8.4.1 ใบรายงานตัวนิสติระดับบัณฑติศึกษา ภาคพิเศษ ที่กรอกขอมูลแลว (แจกใหใน
วันรายงานตวั) 

  8.4.2 รูปถายขนาด 1 น้ิว (รูปสี หรือขาวดํา) จํานวน 6 รูป  
นิสิตชาย  - เสื้อสีสุภาพ ตอง ผูกเน็คไท หรือ 

- ชุดขาราชการ หรือเครื่องแบบ 
นิสิตหญิง - เสื้อสีสุภาพ หรือ 

- ชุดขาราชการ หรือเครื่องแบบ 
หาม สวมครุย/ชุดนิสิต-นักศึกษา 

 8.4.3 บัตรประจําตัวผูสมัคร  
 8.4.4 ตนฉบับใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอนุมัติ

ปริญญาตรี พรอมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 4 ฉบับ (สําเนาใบคะแนนใหใชกระดาษขนาด A4) 
สําหรับนิสิตที่จบการศึกษาปริญญาตรีในป 2549 และยังไมไดรับอนุมัติปริญญา ใหใชใบคะแนนที่มีผลการ
เรียนครบทุกภาคการศึกษาฉบับที่ยังไมไดรับอนุมัติฯ แทนได พรอมทั้งเขียนใบคํารองขอผอนผันการสง
ใบคะแนนฉบับอนุมัติ (ใหขอแบบใบคํารองจากเจาหนาที่ในวันรายงานตัว) 

8.4.5 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
8.4.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ จํานวน 1ฉบบั 
8.4.7 แบบฟอรมการทําบัตรประจําตวันิสิตที่กรอกขอมูลแลว (แจกใหในวันรายงานตัว) 

 
 



9. การลงทะเบียนเรียน    ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทุกคน จะตองรับเอกสารการลงทะเบียน
เรียนและมาลงทะเบียนเรียนพรอมการรายงานตัวในวันเสารที่  8 เมษายน 2550 เวลา 8.30 - 
12.00 น.  หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ สําหรับรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางสาขาวิชา
จะประกาศใหทราบพรอมรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

อน่ึง หากสาขาวิชาไดตรวจสอบพบวา ขอความที่แจงไวในใบสมัคร หรือหลักฐานเอกสารตางๆ 
ของผูสมัครไมถูกตองตามความเปนจริง หรือเปนเอกสารปลอม สาขาวิชาจะดําเนินการตามกฎหมาย และ
ใหพนสภาพจากการเปนนิสิตทันท ี

 
10. การปฐมนิเทศ  ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาและมารายงานตัวทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศ 

ตามกําหนด ซ่ึงจะประกาศใหทราบพรอมรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 
11. การทดสอบภาษาอังกฤษตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัย ผูที่มีสิทธิ์

เขาศึกษาตอระดับปริญญาโทสาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาค
พิเศษ จะตองสมัครทดสอบภาษาอังกฤษตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัยตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นบัณฑิตฯ ขอ 18 โดยใหสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมการทดสอบ 400 บาท ในวัน
รายงานตัว 
 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่   25 ธันวาคม 2549 
 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง) 
     ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการรับสมัครเขาศกึษาตอระดับปริญญาโท 
  ประจําภาคตน ปการศึกษา 2550 

สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ยืน ภาคพิเศษ 
 

รายการ กําหนด 
1. จําหนายใบสมัคร 
ผูสนใจสามารถติดตอขอซื้อใบสมัครพรอมคูมือการสมัคร            
ไดที่ ศูนยการศึกษา KU-SLUSE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ทุกวัน ระหวางเวลา 8.30 -16.30 น. เวน วันพุธ) 

 5 มกราคม 2550 – 27 มีนาคม 2550 

2.การสมัคร 
- สมัครดวยตนเองที่ศูนยการศึกษา KU-SLUSE หรือ 

   - สงใบสมัครทางไปรษณียพรอมหลักฐานการชําระเงิน 
     ไปที่ศูนยการศึกษา KU-SLUSE 

  
 1 มนีาคม 2550 –  27 มีนาคม 2550 
 1 มนีาคม 2550 –  23 มีนาคม 2550 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
- ทางอินเทอรเน็ตที่ http://www.ku.ac.th และ http://sluse.ku.ac.th 
- ศูนยการศึกษา KU-SLUSE 

 29 มนีาคม 2550 

4. สอบสัมภาษณ 
- นําบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงดวย 
- สอบที่ศูนยการศึกษา KU-SLUSE 

 31 มนีาคม 2550 
 (9.00-12.00 น.) 

5.  การสอบประเมินความรูพ้ืนฐาน 
    (คะแนนการสอบไมมีผลตอการพิจารณาเขาศึกษา) 

  31 มีนาคม 2550 
 (13.00-16.00 น.) 

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 
- ทางอินเทอรเน็ตที่ http://www.ku.ac.th และ http://sluse.ku.ac.th 
- ศูนยการศึกษา KU-SLUSE 

 3 เมษายน 2550 

7. รายงานตัวเขาศึกษาตอและลงทะเบียนเรียน 
- รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจงใหทราบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษาตอ 

 8 เมษายน 2550 
 (9.00-12.00 น.) 

8. ปฐมนิเทศ  21 เมษายน 2550 
9. เรียนปรับพ้ืนฐาน (เฉพาะกรณี) (เสาร-อาทิตย)  28 เมษายน 2550 – 20 พฤษภาคม 2550 

10. สอบภาษาอังกฤษ  จะแจงใหทราบภายหลัง 
11. เปดภาคเรียน 

- เรียนวันเสารและอาทิตย 
- เวลาเรียนระหวาง 9.00-16.00 น.  

 2 มถิุนายน 2550 

 
 
 


