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สาขาวิชา
ภาควิชา
หลักสูตร
แบบ/แผน
จํานวนที่รับ

วิศวกรรมเครื่องกล
รหัสสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
แผน ก แบบ ก 2
ภาคตน 30 คน

XE 57

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
2. มีคณ
ุ สมบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. รับสมัคร
2. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาสอบ
3. สอบสัมภาษณ

4. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษา
5. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคตน
4 ธันวาคม 2560 – 18 กุมภาพันธ 2561
26 กุมภาพันธ 2561
www.me.eng.ku.ac.th
31 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. เปนตนไป
หอง 5202 อาคาร 5 ชั้น 2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
30 เมษายน 2561
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
1.ใบสมัครพรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว
2.สําเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พรอมรับรองสําเนา
3.สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พรอมรับรองสําเนา
4.สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา
5.สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนา
6.สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล พรอมรับรองสําเนา (ถามี)

วิธีการสมัคร
1. สมัครดวยตนเองไดที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 5 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)
2. สมัครทาง Email โดยสแกนหลักฐานการชําระคาสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สงมาที่ fengsyr@ku.ac.th
3. สมัครทางไปรษณีย โดยจัดสงหลักฐานการชําระคาสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมาที่
โครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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4. แฟกซหลักฐานการชําระคาสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมาที่ 02-579-4576

การชําระเงินคาสมัคร
1. คาสมัคร 500 บาทถวน
2. ชําระดวยตนเองไดที่ อาคาร 5 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)
3. โอนเงินผานธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บัญชีเลขที่ 069-2-60875-5
ชื่อบัญชี "โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)"

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
http://www.me.eng.ku.ac.th

ขอมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ปการศึกษา 2561
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอมูลทั่วไป
การพัฒนาดานระบบรางของประเทศไทย ไดรับการสนับสนุนทางนโยบายอยางตอเนื่องจากทุกรัฐบาลเสมอมา ทํา
ใหโครงการดานระบบรางทั้งในเสนทางหลัก ระบบขนสงมวลชนทางรางในเมือง และรถไฟความเร็วสูงไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาในประเทศแบบกาวกระโดด การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพและองคความรู
ของบุ ค ลากร และผู เ กี่ ย วข อ งในการปฏิ บั ติ ง าน และ การพั ฒ นาระบบรางของไทย ศู น ย วิ ศ วกรรมระบบราง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KURAIL) และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึง
ไดพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) เนนเนื้อหาดานวิศวกรรมระบบ
ราง โดยมีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการขึ้น เพื่อรองรับบุคลากรที่ทํางานในอุตสาหกรรมระบบราง และ ผูสนใจ ซึ่งจะ
ทําใหการเรียนการสอนสามารถตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมไดตรงจุด และผูเรียนสามารถทําวิทยานิพนธใน
หัวขอที่ตรงกับการทํางานที่ทําอยูไดจริง โดยมีอาจารยพิเศษผูเชี่ยวชาญดานระบบรางจากในและนอกประเทศ
KURAIL ไดเปนหนึ่งในกลุม Rail Talent หรือ Rail Uni Net ของ International Union of Railways หรือ UIC
ซึ่งประกอบดวยมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกดานวิศวกรรมระบบราง และ ในหลักสูตรจะไดมีการเชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญจาก
University of Newcastle สหราชอาณาจักร โดย Newcastle Centre for Railway Research (Newrail) และ Royal
Institute of Technology, Stockholm หรือ KTH แหงราชอาณาจักรสวีเดน มาสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
KURAIL ยังมีความรวมมือทางวิชาการกับการรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพจํากัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด บริษัท รถไฟฟาและทางดวน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท บอมบารดิเอรทรานสปอรเตชั่น (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอเอ็มอารเอเชีย จํากัด บริษัท
คัมเวลล จํากัด และบริษัทชั้นนําอื่นๆ ในอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งบุคลากรผูเชี่ยวชาญจากกลุมอุตสาหกรรมระบบราง จะ
ไดรับเชิญมาเปนผูสอนและใหคําปรึกษา และทําใหการวิจัยในหลักสูตร เปนการสรางองคความรูที่สอดคลองกับอุตสาหกรรม
ระบบรางของประเทศไทยอยางแทจริง
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ดานวิศวกรรมระบบราง มีการเรียนการ
สอนระยะเวลา 2 ป โดยนิสติ จะตองลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียนดังนี้
ภาคตน ปการศึกษาที่ 1
ภาคปลาย ปการศึกษาที่ 1
01208511 Engineering Analysis (3)
01208533 Rolling Stock Control System (3)
01208532 Advanced Rolling Stock Technology (3)
01208535 Rail Operation and Maintenance
Maintenance Management System (3)
01208591 Research Methodology (1)
01208597 Seminar (1)
01208597 Seminar (1)
01208599 Thesis (3)
ภาคตน ปการศึกษาที่ 2
01208534 Rail Freight Management (3)
01208596 Selected Topics in Mechanical Engineering (3)
01208599 Thesis (3)
*สอบประมวลความรูหลังภาคตนปการศึกษาที่ 2

ภาคปลาย ปการศึกษาที่ 2
01208598 Special Problems (3)
01208599 Thesis (6)

นิสิตในโครงการจะมีการเตรียมการทําวิทยานิพนธ ตั้งแตภาคตนปการศึกษาที่ 1 โดยหัวขอวิทยานิพนธจะมีการ
พิจารณารวมกันระหวางอาจารยทปี่ รึกษาและนิสิตใหสอดคลองกับการทํางานของนิสิตในอุตสาหกรรมระบบราง
หมายเหตุ นิสิตตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
คาธรรมเนียมการศึกษา
58,000 บาทตอภาคการศึกษา

เวลาเรียน
วันเสาร เวลา 9.00 – 19.00 น.

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคาร 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
ปฏิทินการศึกษา
ภาคตน เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม

หากมีขอ้ สงสัยติดต่อโครงการ/ภาควิชาฯ 
ธุ รการภาควิชา
โทรศัพท์ 02-797-0999 ต่อ 1803, 1804
เลขานุ การโครงการ นส.พัชร์นนั ธ์ รุ่งเรืองรองเดช
มือถือ 081-803-7854
E-mail: fengsyr@ku.ac.th
เว็บไซต์ภาควิชา
http://www.me.eng.ku.ac.th/index.php/th/

