
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรจีากสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ และมีผลการเรียนคอนขางดี 

หรือมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป

  แผน ก 2 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรจีากสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ

หัวของานวิจัย

Logistics and Supply Chain Management, Inventory Models and Optimization, 

Optimization Problem, Scheduling, Simulation Model, Resource Allocation and 

Transportation Problem, Modeling and Optimization, Simulation Model, Supply 

Chain and Logistics Management on Agricultural Product and Food, Graphs and 

Network Flows Theory, Stochastic Programming

การรับสมัคร

สมัครผานเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย  https://gs.kku.ac.th

 ภาคการศึกษาตน (รอบที่ 1) และ โควตา มข.*  มกราคม – มีนาคม

 ภาคการศึกษาตน (รอบที่ 2)    พฤษภาคม – มิถุนายน

 ภาคการศึกษาปลาย  สิงหาคม – กันยายน

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีสมัครไมทันตามชวงเวลาท่ีกําหนด สามารถสมัครเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษได 

โดยติดตอผานหนวยบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

*โควตา มข. สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

ทุนการศึกษา

  ทุนอุดหนุนการคนควาและวิจัย ในการทําวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ หรือการศึกษาอิสระ สําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นกัศกึษาทกุคนทีไ่ดรบัการอนมัุติเคาโครงดษุฎีนพินธ/วทิยานพินธแลว จะไดรับทนุอดุหนนุการ

คนควาและวจิยั โดยนกัศึกษาระดบัปรญิญาโท จะไดรบัทุนอดุหนนุวงเงินไมเกนิจาํนวน 30,000 บาท 

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จะไดรับทุนอุดหนุนเงินไมเกินจํานวนจํานวน 60,000 บาท 

  ทุนวิจัยเพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก

อาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธมสีทิธิข์อรับทุนวจิยัเพ่ือสงเสริมการผลติบณัฑติระดบัปริญญาเอก 

โดยสนบัสนนุเปนคาตอบแทนผูชวยวิจัยแบบเหมาจายใหแกนกัศกึษาระดบัปริญญาเอก วงเงนิ

ไมเกิน 225,000 บาท 

  ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก

อาจารยที่ไดรับจัดสรรทุนจากแหลงทุนภายนอก มีสิทธิ์ไดรับ

ทุนสมทบการทําวิจัย สําหรับผูชวยวิจัยที่เปนนักศึกษา 

วงเงินไมเกิน 120,000 บาท 

  ทุนสนับสนุนผูชวยสอน
หมายเหตุ รายละเอียดเพิม่เตมิที ่http://www2.en.kku.ac.th/research/th/

หนวยบัณฑิตศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท 0-4336-2144 , 0-4336-2145-6 ตอ 722 E-mail: engraduate@kku.ac.th

วิศวกรรมพลังงาน

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 และ แผน ก 2 : ผูสมคัรจะตองเปนผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

  แผน ข : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวของ

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 : ผูสมคัรจะตองเปนผูทีส่าํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติหรอืเทยีบ
เทา ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
ไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หรอืวศิวกรรมสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ จากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ใหการรับรอง

  แบบ 1.2 : ผูสมคัรจะตองเปนผูทีส่าํเรจ็การศกึษาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติหรอืเทยีบเทา ของหลกัสตูร
วศิวกรรมศาตรบณัฑติ ในสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขา
วิศวกรรมศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรอง และมีผลการเรียนดีมาก มีศักยภาพพอที่จะทําวิทยานิพนธได มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมตํ่ากวา 3.50 หากมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวาที่กําหนดตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย 5 ป 
ในสายงานดานพลังงาน

  แบบ 2.1 : ผูสมัครจะตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครุศาสตรอุตสาหกรรมหรือเทียบเทา ของหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือเทียบเทาจาก สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหการรับรอง

  แบบ 2.2 : ผูสมคัรจะตองเปนผูท่ีสาํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติหรอืเทยีบเทา 
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิศวกรรมศาสตรอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วของ จากสถาบนัการศึกษาท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรบัรอง และมผีล
การเรียนดีมาก มีศักยภาพพอที่จะทําวิทยานิพนธได มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.50

หัวของานวิจัย

Energy Conservation and Energy Management, The Development 

of Alternative Energy, Increasing Energy Efficiency in Energy 

Generating Systems, Surveying for Prospects and Cost 

Efficiency of Energy Projects, Policy Allocation Related to 

Energy and Accounting for Greenhouse gases

วิศวกรรมวัสดุและการผลิต

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1: ผูสมคัรจะตองสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสาขาวศิวกรรมศาสตร วทิยาศาสตร 

เทคโนโลย ีวสัดศุาสตร หรอืสาขาอ่ืนๆทีเ่กีย่วของ และมผีลการเรยีนคอนขางด ีหรอืมปีระสบการณ

การทํางานอยางนอย 1 ป

  แผน ก 2 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสาขาวศิวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วัสดุศาสตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

หัวของานวิจัย

Biomaterials and Calcium Phosphate Bio-Ceramics, Nanomaterials, Nanofibers, 

Diamond-Like Carbon Films, Tribology and Coating Technologies, Industrial Automation, 

Farm Engineering and Energy Conservation, Semi-Solid Processing, Composites 

Application

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรบณัฑติ ในสาขาวชิา

วศิวกรรมคอมพวิเตอรหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ หรอืปรญิญาอืน่ในสาขาทีเ่กีย่วของ โดยปรญิญาอืน่ 

จะตองมีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป

  แผน ก 2 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรบณัฑติ ในสาขาวชิา

วศิวกรรมคอมพวิเตอรหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ หรอืปรญิญาอืน่ในสาขาทีเ่กีย่วของ โดยปรญิญาอืน่ 

จะตองมีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และมีเกรดเฉลี่ยไมตํ่ากวาดีเยี่ยม 

หรือหากมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา ตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป

  แบบ 1.2 : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขา

วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ และมีเกรดเฉล่ียไมตํ่ากวาดีเย่ียม หรือหากมี

เกรดเฉลี่ยตํ่ากวา ตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย 3 ป

  แบบ 2.1 : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และมีเกรดเฉล่ียไมตํ่ากวาดีมาก 

หรือหากมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา ตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป

  แบบ 2.2 : ผูสมคัรจะตองสําเรจ็การศกึษาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรบัณฑติ ในสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ และมีเกรดเฉล่ียไมตํ่ากวาดีเยี่ยม หรือมี

ประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป

หัวของานวิจัย

Mobile Application, Database System, Web 

Service, Machine Learning, Digital Communication 

and Modeling, Stochastic Processes and 

Modeling, Computer Network, Internet of Things

Engineering@kku

Engineering_kku

Engineering kku

www.en.kku.ac.th

ติดตามขอมูลขาวสารของคณะวิศวกรรมศาสตรไดที่

ติดตอสอบถาม

 มกราคม – มีนาคม

เกณฑการสาํเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท

1. ตองตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล SCI (Science Citation 
Index) หรือ อยูในฐานขอมูล Scopus หรือ อยูในฐานขอมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) 
จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือ

2. ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวนอยางนอย 1 อนุสิทธิบัตร

ระดับปริญญาเอก

1. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไมไดเปนผลงานจากการประชุมวิชาการ) จํานวนอยางนอย 
2 บทความ ที่ไดตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล 
SCI (Science Citation Index) และ/หรือ อยูในฐานขอมูล Scopus หรือ

2. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Article ที่ไมไดเปนผลงานจากการประชุมวิชาการ) จํานวนอยางนอย 
2 บทความ ที่ไดตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล 
SCI (Science Citation Index) จํานวนอยางนอย 1 บทความ และ อยูในฐานขอมูล TCI 
(Thai-Journal Citation Index) จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือ

3. สทิธบิตัรการประดษิฐ ทีไ่ดรบัเลขการยืน่จดทะเบยีนทรพัยสนิทางปญญา จาํนวนอยางนอย 1 สทิธบิตัร 
และ บทความวิจยัฉบบัเต็มภาษาอังกฤษ (Full English Written Article ทีไ่มไดเปนผลงานจากการ
ประชมุวชิาการ) จาํนวนอยางนอย 2 บทความ ท่ีไดตพิีมพหรือไดรับการตอบรับใหตพิีมพในวารสาร
ที่อยูในฐานขอมูล SCI หรือ Scopus หรือ TCI

คาธรรมเนียมการศึกษา

ปริญญาโท ภาคปกติ  30,000 บาท/ภาคการศึกษา

  โครงการพิเศษ 40,000 บาท/ภาคการศึกษา

ปริญญาเอก ภาคปกติ  37,500 บาท/ภาคการศึกษา

  โครงการพิเศษ 60,000 บาท/ภาคการศึกษา

หมายเหตุ ภาคปกติ เรียนวันจันทร-ศุกร ในเวลาราชการ สวนโครงการพิเศษ เรียนวันเสาร-อาทิตย
ปจจุบันมีโครงการพิเศษ ในระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมพลังงาน และ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ซึ่งคาดวาในปการศึกษา 2560 จะมีโครงการพิเศษใน
หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม

ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม
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วิศวกรรมเคมี

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 : ผูสมคัรจะตองเปนผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิชาวศิวกรรมเคม ีเกยีรตนิยิม

อันดับสองขึ้นไป และหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

  แผน ก 2 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ

สาขาวชิาทีเ่กีย่วของ คอื วศิวกรรมสิง่แวดลอม วศิวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมอตุสาหการ วทิยาศาสตรเคมี 

วิทยาศาสตรชีวภาพเคมี วิทยาศาสตรวัสดุศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรฟสิกส เทคโนโลยี

ชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการผลิต

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 : ผูสมคัรจะตองเปนผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวศิวกรรมเคม ีจากสถาบนั

การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยจะตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอด

หลักสูตรอยางนอยอยูในระดับ “ดีมาก” (3.5 จากคะแนน 4.00) ขึ้นไป

  แบบ 1.2 : ผูสมคัรจะตองเปนผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีจากสถาบนั

การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยจะตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอด

หลักสูตรอยางนอยอยูในระดับ “ดีมาก” (3.5 จากคะแนน 4.00) ขึ้นไป 

  แบบ 2.1 : ผูสมคัรจะตองเปนผูสาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีจากสถาบนั

การศกึษาท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารับรอง โดยมคีะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสตูร

ตํ่ากวา 3.5 หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดานวิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยี 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรอยูในระดับ “ดี” (3.00 จากคะแนน 4.00) จากสถาบัน

การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

  แบบ 2.2 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีท่ีได

เกียรตินยิมอนัดับสองข้ึนไป จากสถาบนัการศกึษาท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารับรอง 

ระดับปริญญาโท 

  แผน ก 1 และ แผน ก 2 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา การบรหิารงานกอสราง วศิวกรรมขนสง วศิวกรรมสิง่แวดลอม วศิวกรรมทรพัยากรนํา้ 

วิศวกรรมชนบท หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ไดใหการรับรอง

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโครงสราง การบรหิารงานกอสราง วศิวกรรมปฐพ ีวศิวกรรมวสัดกุอสราง วศิวกรรมขนสง 

วศิวกรรมส่ิงแวดลอม วศิวกรรมสาํรวจ วศิวกรรมทรพัยากรนํา้ วศิวกรรมชลประทาน หรอืสาขาอ่ืน

ที่เกี่ยวของที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดใหการรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ในระดับมหาบัณฑิตอยูระดับ “ดีมาก” (ไมตํ่ากวา 3.25) หรือเทียบเทา ในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนน

เฉลี่ยตํ่ากวาระดับ “ดีมาก” ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

  แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโครงสราง การบรหิารงานกอสราง วศิวกรรมปฐพ ีวศิวกรรมวัสดกุอสราง วศิวกรรมขนสง 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า วิศวกรรมชลประทาน หรือสาขา

อื่นที่เกี่ยวของที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดใหการรับรอง และจะตองไดรับ

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.60) หรือเกียรตินิยมอันดับสอง (คะแนน

เฉลีย่สะสมตัง้แต 3.25 ถงึ 3.59) ในกรณท่ีีผูสมคัรมคีะแนนเฉลีย่ตํา่กวาท่ีกาํหนดใหอยูในดลุยพนิจิ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเกษตร

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 และ แผน ก 2 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หรือวิศวกรรมดินและน้ํา วิศวกรรมเครื่องจักรลเกษตร วิศวกรรม

เกษตรและอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน 

วิศวกรรมศาสตรทุกสาขา วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีธรณี 

เทคโนโลยอีาหาร อตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร ปฐพศีาสตร ภูมสิารสนเทศศาสตร หรอืสาขาอืน่

ที่เกี่ยวของ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะและปริญญา

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบ

เทา ในสาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร หรือวศิวกรรมดนิและนํา้ วศิวกรรมทรพัยากรนํา้ วศิวกรรมเครือ่งจกัร

กลเกษตร วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา 

วศิวกรรมชลประทาน วศิวกรรมศาสตรทกุสาขา วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ปฐพีศาสตร ภูมิสารสนเทศ

ศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 

  แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา

ในสาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร หรอืวศิวกรรมดนิและนํา้ วิศวกรรมทรพัยากรนํา้ วศิวกรรมเครือ่งจกัร

กลเกษตร วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมโยธา 

วศิวกรรมชลประทาน วศิวกรรมศาสตรทกุสาขา วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

เทคโนโลยธีรณ ีเทคโนโลยอีาหาร อตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร ปฐพศีาสตร ภมูสิารสนเทศศาสตร 

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ และมีผลการเรียนดีมาก

หัวของานวิจัย

Agricultural Machinery, Postharvest Technology, Alternative Energy in Agriculture, 

Agro-Industry, Water Resources in Agriculture, Geographic Information Systems (GIS)

วิศวกรรมอุตสาหการ

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสาขาวศิวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ และมีผลการเรียนคอนขางดี หรือมีประสบการณการทํางาน

อยางนอย 1 ป

  แผน ก 2 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสาขาวศิวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทจากสาขาวศิวกรรมศาสตร วทิยาศาสตร 

หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป

  แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ หรือเทียบเทา และมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําดุษฎีนิพนธได

  แบบ 2.1 : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ

เทียบเทา และมีประสบการณดานการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขานี้ไมนอยกวา 3 ป

หัวของานวิจัย

Lean Manufacturing, Green Productivity, Work Study and Lean for Supply Chain, 

Optimization in Lean Production and Supply Chain, Modeling and Optimization, 

Simulation Model, Healthcare Engineering, Quality Development and Improvement 

in Materials Processing and Manufacturing Technology, Multiple Criteria Decision 

Analysis, Operations Management, Sustainable Development, Productivity in 

Manufacturing

วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 และ แผน ก 2 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร

บณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรมอาหาร 

วิศวกรรมพลังงาน หรือสาขาวิศวกรรมศาสตรอื่นๆ ที่เทียบไดกับปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 : ผูสมคัรจะตองเปนผูทีสํ่าเรจ็การศกึษาปริญญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเทา 

ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอาหาร 

หรือสาขาวิศวกรรมศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาใหการรับรอง

  แบบ 1.2 : ผูสมัครจะตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ในสาขาวิศวกรรม

เครือ่งกล วศิวกรรมพลงังาน วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรมอาหาร หรอืสาขาวศิวกรรม

ศาสตรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ จากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรบัรอง 

และมีผลการเรียนดีเดน มีศักยภาพพอที่จะทําวิทยานิพนธได มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.25 

หากมีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวาที่กําหนดตองมีประสบการณการทํางานอยางนอย 5 ป

  แบบ 2.2 : ผูสมัครจะตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ในสาขาวิศวกรรม

เครือ่งกล วศิวกรรมพลงังาน วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรมอาหาร หรอืสาขาวศิวกรรม

ศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการ

รบัรอง และมผีลการเรยีนดีเดน มศีกัยภาพพอทีจ่ะทาํวทิยานพินธได มผีลการเรยีนอยูระดบัดเียีย่ม 

หรือเทียบเทา

หัวของานวิจัย

Biomedical Engineering, Computer Fluid Dynamics, Computational Mechanics, 

Energy and Energy Technology, Heat Transfer, Tribology, Thermal Systems,

Mechanical Vibration, Multidisciplinary Design Optimization

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 แผน ก 2 และ แผน ข : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

วศิวกรรมศาสตร หรอืสาขาวชิาวทิยาศาสตรท่ีเกีย่วของ สาํหรบัแผนการศกึษา แผน ข ตองเปนผูมี

ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป 

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 : ผูสมคัรจะตองเปนผูสาํเร็จการศกึษาปริญญามหาบัณฑติ สาขาวศิวกรรม

สิง่แวดลอม วิศวกรรมอืน่ๆ หรอืสาขาอืน่ทีเ่ก่ียวของทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

ไดใหการรับรอง และตองมีผลการเรียนดีมากในระดับมหาบัณฑิต หรือเทียบเทา

  แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 : ผูสมัครจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตองมีผลการเรียนดีมากใน

ระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทา

หัวของานวิจัย

Waste Water Treatment, Groundwater Treatment, Nanomaterials for Environmental 

Engineering, Carbon Footprint, Adsorption, Advanced Oxidation Process, Biological 

Treatment, Environmental Management

วิศวกรรมไฟฟา

ระดับปริญญาโท

  แผน ก 1 : ผูสมคัรจะตองสาํเรจ็การศกึษาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ วทิยาศาสตรบณัฑติ ครุศาสตร

อุตสาหกรรมบัณฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือใกลเคียง 

และมผีลการเรยีนคอนขางดี หรอืมปีระสบการณในการทาํงานดานวิศวกรรมไฟฟา ไมนอยกวา 1 ป

  แผน ก 2 : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร

อุตสาหกรรมบัณฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือใกลเคียง 

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรม

ไฟฟาหรือใกลเคียง 

  แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 : ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร

บณัฑติ ครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ และอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ ในสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา

หรือใกลเคียง และมีผลการเรียนดีมาก

หัวของานวิจัย

Electronics, High Voltage, Communication System, Biomedical Engineering, 

Microcontrollers, Hard Disk Drive Technology, Robotics, Control Systems, Computer 

Vision, Embedded Systems, Intelligent Systems, Fuel Cell Technology, Data 

Storage, Energy System

หัวของานวิจัย

Structural Engineering, Material Engineering, Geotechnical 

Engineering, Water Resources Engineering, Transportation 

Engineering, Survey Engineering, Construction Management 

Engineering

หัวของานวิจัย

Biochemical Engineering, Environmental - Chemicals 

Engineering, Catalysis and Catalytic Reaction, Control 

and Process System Engineering, Advance Materials, 

Polymer Engineering, Separation Technology, Alternative 

and Renewable Energy, Adsorption

โครงสรางหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

  แผน ก แบบ ก 1 (แผน ก 1) : 
 วทิยานพินธ 36 หนวยกติ (วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมไฟฟา วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมอตุสาหการ
 วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมสิง่แวดลอม วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรมคอมพวิเตอร วิศวกรรมพลงังาน 
 วิศวกรรมโลจิสติกส วิศวกรรมวัสดุและการผลิต)

  แผน ก แบบ ก 2 (แผน ก 2) :  
 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต เรียนรายวิชา 24 หนวยกิต (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ 
 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมโลจิสติกส วิศวกรรมวัสดุและการผลิต)
 วิทยานิพนธ 18 หนวยกิต เรียนรายวิชา 18 หนวยกิต (วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
 วิทยานิพนธ 20 หนวยกิต เรียนรายวิชา 16 หนวยกิต (วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล)
 วิทยานิพนธ 22 หนวยกิต เรียนรายวิชา 14 หนวยกิต (วิศวกรรมไฟฟา)

  แผน ข : การศึกษาอิสระ 6 หนวยกิต เรียนรายวิชา 30 หนวยกิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 วิศวกรรมพลังงาน)

ระดับปริญญาเอก

  แบบ 1.1 : ดษุฎีนพินธ 48 หนวยกติ (วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมไฟฟา วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรม
อุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
วิศวกรรมพลังงาน)

  แบบ 1.2 : ดุษฎีนิพนธ 72 หนวยกิต (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเกษตร
วศิวกรรมอตุสาหการ วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมสิง่แวดลอม วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรมคอมพวิเตอร 
วิศวกรรมพลังงาน)

  แบบ 2.1 : ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต เรียนรายวิชา 12 หนวยกิต (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมพลังงาน)

  แบบ 2.2 : ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต เรียนรายวิชา 24 หนวยกิต (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมพลังงาน)




