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สาขาวิชา
หมวดวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

คหกรรมศาสตร์

รหัสสาขาวิชาX
อาหารและโภชนาการ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และศิลปสัมพันธ์

A 6 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
เกษตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ภาคต้น 30 คน
- แผน ก 2
- แผน ข

20
10

คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือมีประสบการณ์ในสาขาที่เกีย่ วข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ:สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นพยาบาล เกษตร วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การ
โรงแรมและท่องเที่ยว การศึกษา และจิตวิทยา เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่

รายละเอียด

ภาคต้น

1. การสมัครออนไลน์

ภาคปลาย

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

https://mis.grad.ku.ac.th/applicati
on/th

2. ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก
(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)
3. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
4. สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
6. รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ลงทะเบียนเรียน
7. เปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)

28 มกราคม 2565

16 กันยายน 2565

15 กุมภาพันธ์ 2565
26 กุมภาพันธ์ 2565
11 มีนาคม 2565
15 มีนาคม -8 เมษายน 2565

4 ตุลาคม 2565
15 ตุลาคม 2565
4 พฤศจิกายน 2565
7-21 พฤศจิกายน 2564

มิถุนายน 2565

พฤศจิกายน 2565

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. รับสมัครออนไลน์ คลิกลิงค์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th
ใบสมัคร กรอกข้อมูลและลงชื่อ พร้อมติดรูปถ่าย (1 นิ้ว) เรียบร้อยแล้ว
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2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาทเข้าบัญชี “โครงการหลักสูตร วท.ม. สาขาคหกรรมศาสตร์ (ภาค
พิเศษ) คณะเกษตร” ซึ่งสามารถสแกนบาร์โค้ด ผ่าน internet mobile banking หรือพิมพ์ใบจ่ายเงินไปชำระที่
เคาเตอร์ธนาคารทุกสาขา
3. หลังจากชำระแล้ว อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินในส่วนที่5 ของการรับสมัคร ก่อนกดเสร็จสิ้น ใน
ส่วนที่7
4. ไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 สำเนาใบรายงานคะแนนการศึกษา (Transcript) ฉบับอนุมตั ิปริญญาระดับปริญญาตรี จำนวน 1
ฉบับ (ผูส้ มัครประเภทที่ 1) หรือ สำเนาใบรายงานคะแนนการศึกษา (Transcript) ฉบับอนุมัตปิ ริญญาระดับปวส.
หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง จำนวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครประเภทที่ 1 และ 2)
4.2 สำเนาใบรายงานคะแนนการศึกษา (Transcript) ฉบับรออนุมัติปริญญา จำนวน 1 ฉบับ
(ผู้สมัครประเภทที่ 2)
4.3 สำเนาใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร และกำลังรออนุมัติปริญญา จำนวน 1 ฉบับ (ผู้สมัคร
ประเภทที่ 2)
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.8 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
รายละเอียดการสอบ

วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น

ภาคปลาย

26 กุมภาพันธ์ 2565
ออนไลน์หรือ
ณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ 9.00 น เป็นต้นไป

15 ตุลาคม 2565
ออนไลน์หรือ
ณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ 9.00 น เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:

ภาคต้น (มิถุนายน 2565) ภาคปลาย (พฤศจิกายน 2565)
และติดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา:

ภาคต้น
เดือนมิถุนายน –ตุลาคม
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน– กุมภาพันธ์
หรือตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
209,360 บาท

วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ0-2-579-5514 ต่อ 129
หรือ https://www.facebook.com/mshome.agr.ku.ac.th/

