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สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม รหัสสาขาวิชา X E 7 0 

โครงการ 
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
ภาคพิเศษ 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) 
จํานวนที่จะรับ ภาคต้น                   55      คน ภาคปลาย  - ไม่เปิด - 
แบบ/แผน แผน ก แบบ ก 2   - คน    
 แผน ข    - คน    
 

คุณสมบตัิและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 
    1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
    2. ตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หมายเหตุ: สาขาที่เกีย่วขอ้งยกตัวอย่างเช่น วทิยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (วท.บ.),  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตทกุสาขา (อสบ.), ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตทุกสาขา (คอ.บ.) 
 

กําหนดการรบัสมัคร 
 

ข้ันตอน 
วัน เวลา สถานที ่

ภาคต้น ภาคปลาย 
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์ ตั้งแตว่ันท่ี 2 เมษายน 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 

สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี  
Website : http://emp.eng.ku.ac.th  
และนําใบสมัครมาส่งท่ี  
โครงการเปดิสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการวิศวกรรม  ภาคพเิศษ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคาร 8  ช้ัน 4  
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1635  

- 

2. รับสมัคร 2 เมษายน 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 - 

3. ประกาศรายช่ือ 
    ผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ ์

28 พฤษภาคม 2561 - 

4. สอบคัดเลือกแบบสัมภาษณ์ 9 – 10 มิถุนายน 2561 - 
5. ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 มิถุนายน 2561 - 
6. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 – 10 กรกฎาคม 2561 - 
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 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1. เข้าสู่ เว็บ http://emp.eng.ku.ac.th/emp/check_register.html  

 (สามารถกรอกใบสมัคร On-line ได้ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 – 18 พฤษภาคม 2561)  
2. ทําการสมัคร On-line  กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อม Upload รูปสีหน้าตรงประเภท .JPG 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 รวบรวมเอกสารและนํามายื่น ณ ทีท่ําการโครงการฯ  อาคาร 8 ช้ัน 4 หอ้ง 8405   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังน้ี 
4.1 ใบสมัคร 
4.2 บัตรประจําตัวผู้สมัคร (บส.วศ.ม.1)  พร้อมติดรูปสี หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 น้ิว  (เป็นรูป

เดียวกับที่ Upload ตามข้ันตอนที่ 2) 
4.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน โดยรับรองว่าผู้สมัครทํางานในตําแหน่งใดและระบุระยะเวลา

การทํางานต้ังแต่วันเริ่มงานจนถึงปัจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ 
(หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน เช่น ลงวันที่ 15/3/61 ต้องย่ืนสมัครภายใน 14/4/61) 

4.4 หนังสือรับรองคุณสมบัติ, ประสบการณ์และความสามารถ (บส.วศ.ม.2)  จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้องกับสายงานที่ผู้สมัครรบัผิดชอบ (จํานวน  3  ท่าน) 

4.5 สําเนาปริญญาบัตร  1  ชุด  (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และนําฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ) 
4.6 สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) 1  ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และนําฉบับจริงมาเพ่ือ

ตรวจสอบ) 
4.7 สําเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) 
4.8 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และ 

นําฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ) 
4.9 สําเนาใบสาํคัญการสมรส หรือ ใบเปลี่ยน ช่ือ-สกุล (ถา้ม)ี จํานวน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนา

ถูกต้อง) 
4.10 หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ฉบับจริง ทั้งน้ีโปรดถ่ายสําเนาเก็บไว้ 1 ชุด กับ 
       ผูส้มัคร เพ่ือตรวจสอบกรณีสูญหาย) 
 
 

 
 

 
 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 
    ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ไมร่วมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) 
    ชําระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ตามบัญชีด้านล่างน้ี 

 บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
               ช่ือบัญชี“การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ” เลขที่บัญชี 043-7-00034-2 
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ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ 

 
 
            
       จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที ่โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1032 ปทฝ.
เกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือก” ส่งไปรษณีย์แบบ EMS ไม่เกินภายในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2561 เท่าน้ัน  
 

หมายเหตุ *** ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ *** 
โครงการฯ ไม่รับสมัคร หากหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไมค่รบ 

 

รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ 
วัน เวลา สถานที่สอบ 

ภาคต้น ภาคปลาย 
สัมภาษณ ์ ดูกําหนดการรับสมัคร  

หัวข้อท่ี 4 (สอบคัดเลือกแบบสัมภาษณ์) 
- 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ  
 เปิดภาคเรียน:   วันที่         เดือนสิงหาคม 2561 
 ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
      ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 วัน – เวลาเรียน:   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  09:00 – 16:00 น.  
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:            220,000 บาท 

ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ   081-585-2669 หรือ  
02-797-0999 ต่อ 1635  

ได้ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่ 09:00-16:00 น. 
(หยุดทําการวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) 

 


