คณะบริหารธุรกิจ
โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (สาหรับผู้บริหาร)

รหัสสาขาวิชา XN 63

ภาควิชา

โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แผนการเรียน

ก แบบ ก2 และ แผน ข

จานวนที่จะรับ

ภาคปลาย 50 คน
แผน ก แบบ ก2 จานวน ……15……คน
แผน ข
จานวน …...35……คน

คุณสมบัตขิ องผู้สมัครและรายละเอียดเพิม่ เติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สาเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (ไม่จากัดสาขา)
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 27 ปี บริบูรณ์ โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร และ
3. มีประสบการณ์ในการทางานในระดับผู้บริหารมาแล้วไม่ตากว่
่ า 5 ปี โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร
4. มีหนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมระบุการได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
(ถ้ามี)
รายละเอียดการรับสมัคร
จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันที่ 1 กันยายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2560

รับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
ที่โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร
คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302
โทร. 0-2562-0135 / 081-831-2059
จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและเอกสาร
ประกอบการรับสมัครที่ : www.exmba.bus.ku.ac.th

 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ จานวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 6 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร
3. สาเนา ใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี (Transcript) จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือยินยอมให้สมัคร/ศึกษาต่อจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
9. หนังสือรับรองการทางานในอดีตถึงปัจจุบันที่แสดงประสบการณ์ในการทางาน
10. สาเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
11. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 1,000 บาท
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รายละเอียดการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคปลาย
1 ก.ย. – 19 พ.ย. 60
เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง 1305 ชั้น 3 อาคาร 1
คณะบริหารธุรกิจ

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
 ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงานตัว
 กรอกประวัตินสิ ิตและลงทะเบียน
เครือข่ายนนทรีกับบัณฑิตวิทยาลัย
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัย
 ช่วงเวลาเรียนปรับพื้นฐาน (ช่วงแรก)
(วันเวลาเรียนที่ชัดเจนจะประกาศในภายหลัง)

6 ธันวาคม 2560
12 - 13 ธันวาคม 2560
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย (18 – 22 ธันวาคม 2560)

18 ธ.ค.60 – 5 ม.ค.61 (ประมาณ 8 คาบ)

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภาคเรียน
วัน-เวลาเรียน
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

13 มกราคม 2561
8 มกราคม 2561
วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.
2 ปี

การเปิดภาคการศึกษา

ภาคปลาย : มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน – กรกฎาคม
ภาคต้น : สิงหาคม – ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ชั้นปีที่

ภาคปลายปีการศึกษา 2560

1

ธ.ค. 220,000

2

ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561

ก.ค. 140,000-

ภาคปลายปีการศึกษา 2561

ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562

ธ.ค. 80,000

-

รวมตลอดหลักสูตร

ภาคต้นปีการศึกษา 2561
ภาคต้นปีการศึกษา 2562
ก.ค.

20,000

460,000

หมายเหตุ ไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน จานวน 8,000.- บาท ชาระในวันรายงานตัว
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการฯ/สาขาวิชา 
ที่โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร
ห้อง 1302 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2562-0135, 0-2579-5355 ต่อ 3333
หรือ E-mail : exmba@ku.ac.th

