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คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำรับรอง 

2. ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

 
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครของโครงกำรฯ/สำขำวชิำ จ ำนวน 1 ชุด 
2. รูปถ่ำย 1-2 นิ้ว จ ำนวน 4 รูป (ติดมุมขวำด้ำนบนใบสมัคร 1 รูป) 

 3. ส ำเนำ ใบรำยงำนคะแนน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวนั เดือน ปีที่จบ 
           4.  ส ำเนำปริญญำบตัร จ ำนวน 1 ฉบับ 
 5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 3 ฉบับ 
 6.  ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร จ ำนวน 3 ฉบบั 
 7.  ส ำเนำทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 
 8. ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี นบัถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (ถำ้มี) 
  

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รหัสสำขำวิชำ X N 6 1 
หมวดวิชำ - 
โครงกำร บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
คณะ บริหารธุรกิจ 
ชื่อปริญญำ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
จ ำนวนที่จะรับ ภาคต้น           30      คน ภาคปลาย        30     คน 
แบบ/แผน - แผน ก 2   9 คน - แผน ก 2   9 คน 
 - แผน ข    21 คน - แผน ข    21 คน 

ก าหนดการรับสมัคร 

ขั้นตอน 
วัน เวลา สถานที่ 

ภาคต้น ภาคปลาย 
1. จ ำหน่ำยใบสมัคร 1 มีนำคม 2560 – 22 พฤษภำคม 2560 15 สิงหำคม 2560 – 27 ตุลำคม 2560 
2. รับสมคัร 1 มีนำคม 2560 – 22 พฤษภำคม 2560 15 สิงหำคม 2560 – 27 ตุลำคม 2560 
3. ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ำสอบ 29 พฤษภำคม 2560 7 พฤศจิกำยน 2560 
4. สอบข้อเขียน – สัมภำษณ ์ 5 มิถุนำยน 2560 / 12 มิถุนำยน 2560 14 พฤศจิกำยน 2560 / 21 พฤศจิกำยน 2560 
5. ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ำศึกษำ 20 มิถุนำยน 2560 15 ธันวำคม 2560 
6. ช ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำ 3 -7 กรกฎำคม 2560 18-22 ธันวำคม 2560 
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คะแนน TOEFL 
 Paper-based  คะแนนรวม 550 คะแนนขึ้นไป โดย Section 2  

(Structure and Written Expression) และ Section 3 
(Reading Comprehension) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน 

Internet-based  คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50 คะแนน โดย Reading Section 
ได้ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน, Writing Section ได้ไม่น้อยกว่า 
 17 คะแนน 

Computer-based    ต้องมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ  
                              คะแนน IELTS ต้องได้ 5.5 ขึ้นไป 
 

-      ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ ไม่ได้ส าเร็จ  
การศึกษาหลักสูตร(นานาชาติ) จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ 
- ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เกิน 5 ปี เม่ือเข้าศึกษาแล้ว จะต้องเข้า

ทดสอบ KU English Test หรือส่งผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS เพื่อเทียบผลทาง
ภาษาอังกฤษ 

 
***ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา ก่อน
ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร*** 

 
รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ 
วัน เวลา สถานที่สอบ 

ภาคต้น ภาคปลาย 
1. ข้อเขียน 12 มิถุนำยน 2560 14 พฤศจิกำยน 2560 
2. สัมภำษณ ์ 23 มิถุนำยน 2560 21 พฤศจิกำยน 2560 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้อง 1202 อำคำร 1 ชั้น 2 คณะบริหำรธุรกิจ  

- ภาคต้น วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 - ภาคปลาย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
 

 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
 ระยะเวลำกำรศึกษำ:       2 ปี 
 วัน – เวลำเรียน:  วันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี    เวลำ 18.00-21.00 น.  
                                          วันอำทิตย ์           เวลำ 09.00-16.00 น.          
 ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร:  435,000 บำท 
 

หากมีข้อสงสัยโปรดตดิต่อโครงการ   02-942-8691-2, 081-658-2798 
            E-mail: kimba@ku.ac.th หรือ www.kimba.ku.ac.th 

mailto:kimba@ku.ac.th
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