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คุณสมบัติของผูส้ มัครและรายละเอียดเพิ่ มเติ มเฉพาะสาขาวิ ชา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษาได้ท่ี http://www.pe.eng.ku.ac.th

กาหนดการรับสมัคร
ขัน้ ตอน
1. การรับสมัคร
กรอกใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ออนไลน์ได้ที่ http://www.pe.eng.ku.ac.th
2. ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าสอบ
ได้ที่ http://www.pe.eng.ku.ac.th
3. สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์
4. ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าศึกษา
5. การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ตัง้ แต่บดั นี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2560
5 มิถุนายน 2560
10 มิถุนายน 2560
26 มิถุนายน 2560
1-5 กรกฎาคม 2560

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาใบคะแนน (Transcript)
• ผู้สมัครประเภทที่ 1 ใช้สาเนาใบคะแนน (Transcript) ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอัง กฤษ ฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุ มตั ปิ ริญญา (ฉบับทีร่ ะบุปริญญา พร้อมระบุวนั ทีส่ าเร็จการศึกษา) จานวน 2 ฉบับ
• ผูส้ มัครประเภทที่ 2 ให้ใช้สาเนาใบคะแนน (Transcript) ทีแ่ สดงผลการเรียนจนถึงภาคปลาย ปี การศึกษา
2559 และหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ทีร่ ะบุรายวิชา พร้อมทัง้ หน่วยกิตการเรียนตัง้ แต่ ภาคต้น
และภาคปลาย ปี การศึกษา 2559 จานวน 2 ฉบับ
• สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสาเนาใบคะแนนในระดับ ป.ม./
พ.ม./ป.กศ.สูง หรืออนุ ปริญญา หรือเทียบเท่าอนุ ปริญญามาด้วย จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
6. หลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ (กรณีชอ่ื และนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)
• สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล
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• สาเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายมือชือ่ ผูส้ มัคร “รับรองสำเนำถูกต้อง”

รายละเอียดการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
ภาคปลาย

วิ ชาที่สอบ
1. ข้อเขียน
• สอบประเมินความรู้พ้นื ฐาน ข้อสอบเป็ นปรนัย มี 3
ส่วน
o ความรูท้ วไป/ความเข้
ั่
าใจโครงสร้างพืน้ ฐาน
o คณิตศาสตร์พน้ื ฐาน
o ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
2. สัมภาษณ์
• สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ สอบ

-

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 13.00-16.30 น.
ชัน้ 6 ห้อง (ดูประกาศจาก
โครงการฯ)
อาคารบุญสม สุวชิรตั น์ (อาคาร 9)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

5 มิถุนายน 2560
ได้ที่ http://www.pe.eng.ku.ac.th

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
1.
2.
3.
4.
5.

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 9.00-12.00 น.
ชัน้ 6 ห้อง 9602
อาคารบุญสม สุวชิรตั น์ (อาคาร 9)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
เปิ ดภาคเรียน
วัน-เวลาเรียน
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาภาคการศึกษา

29-30 กรกฎาคม 2560
5 สิงหาคม 2560
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
2 ปี
ภาคต้น : สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย
: มกราคม - พฤษภาคม

สาหรับนิ สิตแผน ก2 (วิ ทยานิ พนธ์) และนิ สิตแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิ สระ)
ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตร จานวน 272,000 บาท
ทุน

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคต้น
68,000 บาท

ค่าเทอม

ภาคปลาย
68,000 บาท

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคต้น
ภาคปลาย
68,000 บาท 68,000 บาท

สาหรับนิ สิตแผน ก2 (วิ ทยานิ พนธ์) ที่ได้รบั ทุนการศึกษา (จานวน 5 คน)
ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตร จานวน 191,000 บาท
ทุน

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคต้น

ภาคปลาย

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคต้น
ภาคปลาย
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ค่าเทอม
68,000 บาท
44,000 บาท
35,000 บาท 44,000 บาท
หมายเหตุ: - สาหรับทุนของโครงการฯ วิธกี ารคัดเลือกผูท้ ไี่ ด้รบั ทุน คัดเลือกจากเกรดเฉลีย่ ในชัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้น
โดยโครงการฯ จะทาการยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการฯ และค่าหน่วยกิตในชัน้ ปี ที่ 1 ภาคปลายเป็ นต้น
ไป
*** นิ สิตที่เลือกทา แผน ก2 (วิ ทยานิ พนธ์) ทุกคนจะได้รบั เงิ นทาวิ จยั ตลอดหลักสูตรคนละไม่เกิ น 10,000 บาท
***

สาหรับผูส้ มัครทางไปรษณี ย์
จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่
โครงการปริ ญญาโท สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริ หาร ภาคพิ เศษ
ภาควิ ชาวิ ศวกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ห้อง 9302 ชัน้ 3 อาคาร 9 (อาคารบุญสม สุวชิ รตั น์ )
ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิ ตศึกษา”
ตนเอง)

(ส่งภำยในวันที ่ 20 พฤษภำคม 2560 หำกพ้นกำหนดนี้ ผูส้ มัครจะต้องดำเนิ นกำรสมัครสอบด้วย

สาหรับผูส้ มัครตนเอง

ยืน่ เอกสารประกอบการสมัครได้ท่ี
ห้อง 9302 ชัน้ 3 อาคาร 9 (อาคารบุญสม สุวชิ รตั น์ )
โครงการปริ ญญาโท สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริ หาร ภาคพิ เศษ
ภาควิ ชาวิ ศวกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฤกษ์

ทุกวัน (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) ตัง้ แต่เวลา 9.00-16.00 น. (พักเทีย่ ง) ยกเว้นวันหยุดนักขัต
***ผู้สมัครจะต้องเตรียม เอกสาร หลักฐาน ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
และรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ ***
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หากมีข้อสงสัยโปรดติ ดต่อโครงการ 
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1358, 1363
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2561-3466 หรือ E-mail: warattaya.p@ku.th

