ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา
หมวดวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

รหัสสาขาวิชา X E 5 5

-

พิเศษ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)
ภาคต้น
ภาคปลาย
คน
25 คน
- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

25
-

คน
คน
คน

- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

-

คน
คน
คน

คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
(1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
(2) ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น
ภาคปลาย
4 ธ.ค.60 – 16 ก.พ.61
26 ก.พ.61
11 มี.ค.61
23 มี.ค.61
2-11 พ.ค.61

-

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการสมัคร
ภาคต้น
1. รับสมัคร:
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
2. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง :
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 1
อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 038-354580-3 ต่อ 2829
Website: www.eng.src.ku.ac.th
E-mail : sukanya.s@eng.src.ku.ac.th

- รับสมัครทางไปรษณีย์ :
โดยพิมพ์ใบชําระค่าสมัครและนําไปชําระค่าสมัครที่
เค้าเตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขา และจัดส่งใบสมัคร
ที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการ
สมัครมาที่
ที่อยู่:
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (สมัครเรียน ป.โท)
ชั้น 1 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
(หมดเขตรับสมัครทางไปรษณีย์ 31 มกราคม 2561)
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและเอกสาร
ประกอบการรับสมัครที่
website: www.eng.src.ku.ac.th
- ค่าสมัครสอบ 500 บาท

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ จํานวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดจาก website)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร
3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript)
ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ
และกรณีผู้สมัครทีส่ ําเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง
ต้องแนบสําเนาใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย
จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาใบปริญญาบัตร
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
จํานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (บส.บว.4)
หรือหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
จํานวน 1 ฉบับ

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

ภาคต้น

ภาคปลาย

อา. 11 มีนาคม 2561
ห้อง 150208 ชั้น 2
อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเปิดภาคการศึกษา

ภาคต้น : สิงหาคม – ธันวาคม
หมายเหตุ: เรียนปรับพื้นฐาน ประมาณ มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

2 ปี

วัน – เวลาเรียน

วันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 21.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันอังคาร เวลา 18.30 – 21.30 น. (ในกรณีสอนชดเชย/วิชาสัมมนา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เช่น
ชั้นปีที่ ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
1
68,600 บาท
53,000 บาท
2
53,000 บาท
53,000 บาท
รวมตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ:

ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3
227,600 บาท

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
2. ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6,000 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 1 อาคาร 2 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 095-4059013, 038-354580-3 ต่อ 2829
Website: www.eng.src.ku.ac.th
หรือ E-mail: sukanya.s@eng.src.ku.ac.th

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา
หมวดวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสสาขาวิชา X E 5 6

-

พิเศษ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ภาคต้น
ภาคปลาย
คน
25 คน
- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

18
7

คน
คน
คน

- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

-

คน
คน
คน

คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
(1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
(2) ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบข้อเขียน
สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น

ภาคปลาย

4 ธ.ค.60 – 16 ก.พ.61
26 ก.พ.61
11 มี.ค.61
11 มี.ค.61
23 มี.ค.61
2-11 พ.ค. 61

-

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการสมัคร
ภาคต้น
1. รับสมัคร:
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
2. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง :
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 1
อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 084-7787199, 038-354581-6 ต่อ 2813
Website: www.eng.src.ku.ac.th
E-mail : sukanya.s@eng.src.ku.ac.th

- รับสมัครทางไปรษณีย์ :
โดยพิมพ์ใบชําระค่าสมัครและนําไปชําระค่าสมัครที่
เค้าเตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขา และจัดส่งใบสมัคร
ที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการ
สมัครมาที่
ที่อยู่:
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (สมัครเรียน ป.โท)
ชั้น 1 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
(หมดเขตรับสมัครทางไปรษณีย์ 31 มกราคม 2561)
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและเอกสาร
ประกอบการรับสมัครที่
website: www.eng.src.ku.ac.th
- ค่าสมัครสอบ 500 บาท

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ (ดาวน์โหลดจาก website)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร
3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript)
ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
และกรณีผู้สมัครทีส่ ําเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง
ต้องแนบสําเนาใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย
4. สําเนาใบปริญญาบัตร
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ
7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
8. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (บส.บว.4)
หรือหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน

จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ

วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน

สัมภาษณ์

ภาคต้น

ภาคปลาย

อา. 11 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 -12.00 น.
ห้อง 150304 ชั้น 3
อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อา. 11 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 150207 ชั้น 2
อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเปิดภาคการศึกษา

ภาคต้น : สิงหาคม – ธันวาคม

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

2 ปี

วัน – เวลาเรียน

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันอังคาร เวลา 18.30 – 21.30 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 21.30 น. (ในกรณีสอนชดเชย/วิชาสัมมนา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เช่น
ชั้นปีที่
1
2

หมายเหตุ:

ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
46,200 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท
รวมตลอดหลักสูตร

ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3
181,200 บาท

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
2. ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6,000 บาท

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 1 อาคาร 2 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 095-4059013, 038-354580-3 ต่อ 2829
Website: www.eng.src.ku.ac.th
หรือ E-mail: sukanya.s@eng.src.ku.ac.th

