
 

การรับสมัครนิสิการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 25256060  

 

 

คุณสมบตัิของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

หมายเหตุ: สาขาที่เก่ียวข้องยกตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (วท.บ.)  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (อส.บ.)  ครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตทุกสาขา (คอ.บ.)   

 

กําหนดการรบัสมัคร 

ขั้นตอน 
วัน เวลา สถานที่สอบ 

ภาคต้น ภาคปลาย 
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 

สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี  
เว็บไซต์ : http://emp.eng.ku.ac.th 
และนําใบสมัครมาส่งท่ี 
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  ภาคพิเศษ  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 8 ชั้น 4 
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1635 

 
- 

2. รับสมัคร 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 - 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ 24 พฤษภาคม 2560 - 
4. สอบสัมภาษณ์ 3 – 4  มิถุนายน 2560 - 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
21 มิถุนายน 2560 

(แบบไม่เป็นทางการ) 
- 

6. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด - 

 
 
 

สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม รหัสสาขาวิชา X E 7 0 
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ   
คณะ วิศวกรรมศาสตร์   
ช่ือปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) 
จํานวนที่จะรับ ภาคต้น                        55      คน ภาคปลาย  ไม่เปิดรับสมัคร 
แบบ/แผน - แผน ก แบบ ก2   20 คน    
 - แผน ข    35 คน    
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ขั้นตอนการสมัคร 
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1. เข้าสู่ เว็บไซต์ http://emp.eng.ku.ac.th/emp/check_register.html  
 (สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560)  
2. ทําการสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อม Upload รูปสี หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา 

ประเภท *.jpeg ขนาดไม่เกิน 1 MB 
3. สั่งพิมพ์ (Print out) เอกสารที่ได้รับ  ประกอบด้วย : 

3.1 ใบสมัคร 
3.2 บัตรประจําตัวผู้สมัคร (บส.วศ.ม.1) 
3.3 หนังสือรับรองคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถ (บส.วศ.ม.2) 

4 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังน้ี 
4.1 ใบสมัคร 
4.2 บัตรประจําตัวผู้สมัคร (บส.วศ.ม.1) พร้อมติดรูปสี หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว 
 (เป็นรูปเดียวกับที่ Upload ในการกรอกข้อมูลผูส้มัครออนไลน์) 
4.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน โดยรับรองว่าผู้สมัครทํางานในตําแหน่งใดและระบุ

ระยะเวลาการทํางานต้ังแต่วันเริ่มงานจนถึงปัจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ 
 (หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน เช่น ลงวันที่ 15/3/60 ต้องย่ืนสมัครภายใน 14/4/60) 
4.4 หนังสือรับรองคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถ (บส.วศ.ม.2) จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้องกับสายงานที่ผู้สมัครรบัผิดชอบ จํานวน 3 คน (3 ฉบับ) 
4.5 สําเนาปริญญาบัตร 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และนําฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ) 
4.6 ใบรายงานคะแนน (Transcript) 1 ชุด (ฉบับจริง) 
4.7 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) 
4.8 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และ

นําฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ) 
4.9 สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรอง

สําเนาถูกต้อง) 
4.10 หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ฉบับจริง ทั้งน้ีโปรดถ่ายสําเนาเก็บไว้ 1 ชุด กับ

ผู้สมัคร เพ่ือตรวจสอบกรณีสูญหาย) 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 
     ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500  บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) 
     ชําระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ตามบัญชีด้านล่างน้ี 

 บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ช่ือบัญชี “การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ” เลขที่บัญชี 043-7-00034-2 



 

การรับสมัครนิสิการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 25256060  

 

5 ย่ืนเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ 2 วิธี 
5.1 สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทําการโครงการฯ อาคาร 8 ช้ัน 4 ห้อง 8405   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยจัดสง่เอกสารประกอบการสมัครมาที่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: โครงการฯ ไม่รับสมัคร หากหลกัฐานและเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ  
 เปิดภาคเรียน:   วันที่         29 กรกฎาคม 2560 
 ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคต้น     เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
      ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 วัน – เวลาเรียน:   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  09:00 – 16:00 น.  
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:            220,000 บาท 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสาขาวิชา   0-2797-0999 ต่อ 1635 

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตู้ ปณ. 1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 
วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคดัเลือก” ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 
ประทับตราภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เท่าน้ัน 


