
 

การรับสมัครนิสิการรับสมัครนิสิตระดบับัณฑติศกึษา ปการศึกษา ตระดบับัณฑติศกึษา ปการศึกษา 25256666  

 

สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม รหัสสาขาวิชา X E 7 0 

โครงการ 
โครงการเปดสอนหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

ภาคพิเศษ 

คณะ วิศวกรรมศาสตร 

ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) 

จํานวนที่จะรบั ภาคตน                   55      คน ภาคปลาย  - ไมเปด - 

แบบ/แผน แผน ก แบบ ก 2   20 คน    

 แผน ข    35 คน    

 

คุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 
    1. สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

    2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หมายเหตุ : สาขาที่เก่ียวของยกตัวอยาง เชน วทิยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (วท.บ.),  

               อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (อสบ.), ครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตทุกสาขา (คอ.บ.) 

 

กําหนดการรับสมัคร 

ขั้นตอน 
วัน เวลา สถานที่ 

ภาคตน ภาคปลาย 

1. กรอกขอมูลผูสมัครออนไลน ตั้งแตวันจันทรที ่17 ตุลาคม 2565 – วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2566 

สามารถกรอกใบสมัครไดท่ี  

Website : http://emp.eng.ku.ac.th  

และตองนําใบสมัครมาสงท่ี อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

โครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  ภาคพิเศษ  

คณะวิศวกรรมศาสตร  อาคาร 7  ชั้น 7 หอง 7711  

โทรศัพท 0 2797 0999 ตอ 1635  

- 

2. ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร วันจันทรที ่17 ตุลาคม 2565 – วันอาทติยที่ 23 มกราคม 2566 - 

3.  พิมพใบชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 600 บาท 

 ที่ Website : http://emp.eng.ku.ac.th  

และชําระคาธรรมเนียมการสมัครพรอมทั้งสงหลักฐาน 
การชําระเงินมาที่ E-mail : 

pimwaree_nisit@hotmail.com 

 

วันพุธที ่25 – วันศุกรที่ 27 มกราคม 2566  
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กําหนดการรับสมัคร 

 

 

 

 

ขั้นตอน 
วัน เวลา สถานที่ 

ภาคตน ภาคปลาย 

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 

     เขาสอบสัมภาษณผานเว็บ 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 กุมภาพันธ 2566 - 

5. สอบคัดเลือกแบบสัมภาษณ วันเสารท่ี 11 – วันอาทิตยท่ี 12 มีนาคม 2566 - 

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 - 

7. ชําระคาธรรมเนียมการศกึษา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม – วันอาทิตยที่ 2 เมษายน 2566 - 

8.   เปดภาคการศกึษา ..... มิถุนายน 2566 

(กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได) 

- 
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 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

1. เขาสู เว็บ http://emp.eng.ku.ac.th/emp/check_register.html  

 (สามารถกรอกใบสมัคร On-line ไดตั้งแตวนัจันทรที่ 17 ตุลาคม 2565 – วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2566)  

2. ทําการสมัคร On-line กรอกขอมูลสวนตัวพรอม Upload รูปสีหนาตรง ประเภท .jpeg ขนาดไมเกิน 1 MB 

3. สั่งพิมพ (Print out) เอกสารที่ไดรับ ประกอบดวย : 

3.1 ใบสมัคร 

3.2 บัตรประจําตัวผูสมัคร (บส.วศ.ม.1) 

3.3 หนังสือรับรองคุณสมบัต,ิ ประสบการณและความสามารถ (บส.วศ.ม.2) 

4 รวบรวมเอกสารและนํามายื่น ณ ที่ทําการโครงการฯ  อาคาร 7 ชั้น 7 หอง 7711  คณะวิศวกรรมศาสตร   

โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

4.1 ใบสมัคร 

4.2 บัตรประจําตัวผูสมัคร (บส.วศ.ม.1) พรอมติดรูปสี หนาตรง ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว   

(เปนรูปเดยีวกับที่ Upload ตามข้ันตอนที่ 2) 

4.3 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน โดยรับรองวาผูสมัครทํางานในตําแหนงใด และระบุระยะเวลา

การทํางานตั้งแตวันเริ่มงานจนถึงปจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ 

(หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน เชน ลงวันท่ี 15/3/65 ตองยื่นสมัครภายใน 14/4/65) 

4.4 หนังสือรับรองคุณสมบัต,ิ ประสบการณและความสามารถ (บส.วศ.ม.2)  จากผูบังคับบัญชาโดยตรง 

และ/หรือ ผูบังคับบัญชาที่เก่ียวของกับสายงานที่ผูสมัครรับผิดชอบ (จํานวน  3  ทาน) 

4.5 สําเนาปริญญาบัตร 1 ชุด (พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง และนําฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ) 

4.6 สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) 1 ชุด (พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง และนําฉบับจริงมาเพ่ือ

ตรวจสอบ) 

4.7 สําเนาทะเบียนบาน  1  ชุด (พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

4.8 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด (พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง และนาํฉบับจริงมา

เพ่ือตรวจสอบ) 

4.9 สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถาม)ี จํานวน 1 ชุด (พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

4.10 หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 600 บาท (สามารถชาํระไดตั้งแตวันพุธที่ 25 – วันศุกรที่ 27 มกราคม 2566)  

       (ฉบับจริง ทั้งนี้โปรดถายสําเนาเก็บไว 1 ชุด กับผูสมัคร เพ่ือตรวจสอบกรณสีญูหาย) 
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ขั้นตอนการสมัคร 

        1.  ย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ไดที่โครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

            สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 7 หอง 7711 

            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  

            ในเวลา 09:00 – 16:00 น. เทานั้น  

 

       2. จัดสงเอกสารใบสมัครขนสงเอกชน เชน Kerry, J&T,  Flash เปนตน ไดทีโ่ครงการเปดสอนหลักสูตร  

          วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

          ชั้น 7 หอง 7711 สงเอกสารไมเกินภายในวันจันทรท่ี 16 มกราคม 2566 เทานั้น  

          โทร 02-797-0999 ตอ 1635 หรือ 081-585-2669 

 
หมายเหตุ *** 1. ผูสมัครรับรองสาํเนาถูกตองในสาํเนาเอกสารทุกฉบับ *** โครงการฯ ไมรบัสมัคร หากหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไมครบ 

                  2. งดสงเอกสารผานทางไปรษณยี 

  

ขอมูลเพิ่มเติม  

 เปดภาคเรียน:   วันที่         เดือนมิถุนายน 2566 

 ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคตน     เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

      ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

 วัน – เวลาเรียน:   วันเสาร – วันอาทิตย เวลา  09:00 – 16:00 น.  

 คาใชจายตลอดหลักสูตร:            220,000 บาท 

หากมีขอสงสัยโปรดตดิตอโครงการ   081-585-2669 หรือ  
02-797-0999 ตอ 1635  

ไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 09:00 - 16:00 น. 
 

 


