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สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

การจัดการวิศวกรรม
รหัสสาขาวิชา X E 7 0
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
ภาคพิเศษ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม)
ภาคต้น
55 คน
ภาคปลาย - ไม่เปิด แผน ก แบบ ก 2
20 คน
แผน ข
35 คน

คุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ : สาขาที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่าง เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (วท.บ.),
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (อสบ.), ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตทุกสาขา (คอ.บ.)

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. กรอกข้อมูลผู้สมัครออนไลน์

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

ภาคปลาย
-

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่
Website : http://emp.eng.ku.ac.th
และต้องนำใบสมัครมาส่งที่ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น 9 ห้อง 7908
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1635
2. ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3. พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
ที่ Website : http://emp.eng.ku.ac.th
และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมทั้งส่งหลักฐาน
การชำระเงินมาที่ E-mail : fengprb@ku.ac.th

ขั้นตอน
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บ
5. สอบคัดเลือกแบบสัมภาษณ์
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

-

วันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคปลาย
-
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7. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ – วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

-
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เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. เข้าสู่ เว็บ http://emp.eng.ku.ac.th/emp/check_register.html
(สามารถกรอกใบสมัคร On-line ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563)
2. ทำการสมัคร On-line กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อม Upload รูปสีหน้าตรง 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 รวบรวมเอกสารและนำมายื่น ณ ที่ทำการโครงการฯ อาคาร 7 ชั้น 9 ห้อง 7908 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัคร
4.2 บัตรประจำตัวผู้สมัคร (บส.วศ.ม.1) พร้อมติดรูปสี หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
(เป็นรูปเดียวกับที่ Upload ตามขัน้ ตอนที่ 2)

4.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน โดยรับรองว่าผู้สมัครทํางานในตําแหน่งใด และระบุระยะเวลา
การทํางานตั้งแต่วันเริ่มงานจนถึงปัจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ
(หนังสือรับรองมีอายุ 30 วัน เช่น ลงวันที่ 15/3/64 ต้องยื่นสมัครภายใน 14/4/64)

4.4 หนังสือรับรองคุณสมบัติ, ประสบการณ์และความสามารถ (บส.วศ.ม.2) จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ผู้สมัครรับผิดชอบ (จำนวน 3 ท่าน)
4.5 สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และนําฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ)
4.6 สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และนําฉบับจริงมาเพื่อ
ตรวจสอบ)
4.7 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
4.8 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และนําฉบับจริงมา
เพื่อตรวจสอบ)

4.9 สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
4.10 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (สามารถชำระได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563)
(ฉบับจริง ทั้งนี้โปรดถ่ายสําเนาเก็บไว้ 1 ชุด กับผูส้ มัคร เพื่อตรวจสอบกรณีสูญหาย)
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➢ขั้นตอนการสมัคร
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทโี่ ครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 9 ห้อง 7908
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ในเวลา 09:00 – 16:00 น. เท่านั้น
2. จัดส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไปรษณีย์ 10903 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือก”
ส่งไปรษณีย์แบบ EMS ไม่เกินภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
3. จัดส่งเอกสารใบสมัครผ่านทาง Kerry Express Thailand ได้ที่โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชั้น 9 ห้อง 7908 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ไปรษณีย์ 10903 ส่งเอกสารไม่เกินภายในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
โทร 02-797-0999 ต่อ 1635 หรือ 081-585-2669
หมายเหตุ *** ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ *** โครงการฯ ไม่รับสมัคร หากหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

วันที่
เดือนมิถุนายน 2564
ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
220,000 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ  081-585-2669 หรือ
02-797-0999 ต่อ 1635
ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น.
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ  081-585-2669 หรือ
02-797-0999 ต่อ 1635
ได้ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่ 09:00-16:00 น.

