การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชา
ภาควิชา
หลักสูตร
แบบ/แผน
จำนวนที่รับ
หมวดวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล
รหัสสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
แผน ก แบบ ก 2
ภาคต้น 30 คน
ภาคปลาย 20 คน
- กลศาสตร์ประยุกต์
- ระบบพลศาสตร์การควบคุม
- ระบบพลังงาน
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คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. รับสมัคร
2. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
3. สอบสัมภาษณ์

4. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. รายงานตัวเข้า
ศึกษาและชำระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
6. เปิดภาคการศึกษา

ภาคต้น 2564
รอบที่ 1

ภาคปลาย 2564

29 ธันวาคม 2563

รอบที่ 2
2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
31 มีนาคม 2564

21 กันยายน 2564

16 มกราคม 2564
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ห้อง 5503 อาคาร 5 ชั้น 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 กุมภาพันธ์ 2564

24 เมษายน 2564
เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ห้อง 5202 อาคาร 5 ชั้น 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 พฤษภาคม 2564

2 ตุลาคม 2564
เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ห้อง 5202 อาคาร 5 ชั้น 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 ตุลาคม 2564

9 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564

7 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564

19 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

มิถุนายน 2564
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมรับรองสำเนา
3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนา
4.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

พฤศจิกายน 2564
(กำหนดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้)

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

5.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 5 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2. สมัครทาง Email โดยสแกนหลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ fengsyr@ku.ac.th
3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมาที่
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การชำระเงินค่าสมัคร
1. ค่าสมัคร 500 บาทถ้วน (ตามแบบฟอร์ม) สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.me.eng.ku.ac.th
2. ชำระด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 5 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
http://www.me.eng.ku.ac.th/index.php/th/

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
58,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เวลาเรียน
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 19.00 น.

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคาร 5 และอาคาร 6
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา
ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

หากมีขอ้ สงสัยติดต่อโครงการ/ภาควิชาฯ 
ธุรการภาควิชา
โทรศัพท์ 02-797-0999 ต่อ 1803, 1804
เลขานุการโครงการฯ มือถือ 081-8037854
E-mail: fengsyr@ku.ac.th

