
 

 
 
 
 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  รหัสสาขาวิชา  XN 63 
ภาควิชา               โครงการปรญิญาโทสำหรับผู้บริหาร 
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
แผนการเรียน แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

จำนวนท่ีจะรับ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 จำนวน  50  คน  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 
2.    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี บริบูรณ์ โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร และ 
2. มีประสบการณ์ในการทำงานใน “ระดับผู้บริหาร” มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร 
3. ในกรณีได้รับทุนการศึกษา ต้องมีหนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมระบุการได้รับทุนการศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 
4. ในกรณีเป็นทายาทโดยตรง (บุตร/ธิดา) ของนิสิตเก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร สามารถยกเว้น 
    การใช้เกณฑ์ข้อ 2 และ 3 ร่วมกัน 

**โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเปิดการศึกษาหรืองดรับหากผู้ผ่านเข้าศึกษามีจำนวนต่ำกว่า 25 คน**  

รายละเอียดการรับสมคัร 
กำหนดการ 

วัน เวลา หมายเหต ุ
การเปิดรับสมัครและกระบวนการสมัคร 
1. ผู้สมัคร download ใบสมัครจาก website โครงการฯ 

<http://exmba.bus.ku.ac.th/new/home/> และกรอกข้อมูลเพื่อสมคัรเข้าศึกษา  
2. Save file ใบสมัครท่ีกรอกในข้ันตอนแรก เป็น .pdf โดยระบุ ex34 ตามด้วยชื่อของผู้สมัคร  

เช่น ผูส้มัครชื่อ นายเกษตร รักเมือง ให้ save ชื่อ file เป็น “ex34kaset.pdf”  
3. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยการโอนเข้า 

บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บัญชีออมทรัพย์เลขท่ี 069-2-58154-9 ชื่อบัญชี “โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร” 

4. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครท้ังหมด (ตามระบุด้านล่าง) และส่ง email กลับท่ี 
exmba@ku.ac.th  

5. ผู้สมัครรอการติดต่อกลับจากโครงการฯ ผ่านทางช่องทางติดต่อท่ีได้ให้ไว้ในใบสมัคร  
 

วันจันทร์ท่ี  
16 สงิหาคม 2564 

ถึง 
วันศุกร์ท่ี  

3 ธันวาคม 2564 

Download ใบสมัครทาง 
website 

http://exmba.bus.ku.ac.th
/new/home/ 

และส่งกลับทาง email 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมคัร 
 1.  ใบสมัครของโครงการฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด  
 2.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว วางบนมุมขวาด้านบนของใบสมัครหน้าที่ 1   

    3.  สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ      
    4.  สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ  
    5.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
     6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ 
    7.  สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 

            8.  หนังสือยินยอมให้สมัคร/ศึกษาต่อจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ  
  9.  หนังสือรับรองการทำงานในระดับบริหาร (แสดงเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี) 
  10. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหลักฐานอ่ืนที่เทียบเท่า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) 

                  11. หลักฐานแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 1,000 บาท 
 

โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)              

คณะบริหารธุรกิจ 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
▪ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา                       17 ธันวาคม 2564 
▪ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงานตัว         20 - 22 ธันวาคม 2564  
▪ กรอกประวัตินิสิตและลงทะเบียน                      ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
    เครือข่ายนนทรีกับบัณฑิตวิทยาลัย 
 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
    ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัย 
▪ ช่วงเวลาเรียนปรับพื้นฐาน (ก่อนเข้าศึกษา)           ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2564 – 7 มกราาคม 2565  

(จำนวนคาบเรียนและวันเวลาเรียนที่ชัดเจนจะประกาศในภายหลัง)         

            
 
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
เปิดภาคเรียน (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564) 
วัน-เวลาเรียน 
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ภาคการศึกษา   
 

 
9 มกราคม 2565  
10 มกราคม 2565 
วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.  
2 ปี  
ภาคปลาย    :  มกราคม – พฤษภาคม  
ภาคฤดูร้อน  :  มิถุนายน – กรกฎาคม  
ภาคต้น       :  สิงหาคม – ธันวาคม 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (แบบเหมาชำระ) และกำหนดการชำระ 

ชั้นปีที่ ภาคปลายปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2565 ภาคต้นปีการศึกษา 2565 

1 ธันวาคม  - 220,000.- บาท - กรกฎาคม - 140,000.- บาท 

 ภาคปลายปีการศึกษา 2565 ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2566 ภาคต้นปีการศึกษา 2566 

2 - มิถุนายน – 100,000.- บาท  - 

รวมตลอดหลักสูตร 460,000.- บาท 
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รายละเอียดการสอบ  

 วัน เวลา สถานท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ์ 
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  

เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ online  
(หากสถานการณ์โรค COVID-19 คลี่คลาย อาจสามารถนัดสัมภาษณ์ที่คณะฯได้)   
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หากมีข้อสงสยัโปรดติดต่อโครงการฯ/สาขาวิชา    

ท่ีโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร 
ห้อง 1302 ชั้น 3 อาคาร 1  คณะบริหารธรุกิจ   

 : 0-2562-0135, 0-2579-5355 ต่อ 3333, 094-416-6991 
 http://exmba.bus.ku.ac.th   E-mail : exmba@ku.ac.th  

LINE ID : exmbaku 
    
 

 
 
 
 

• โครงการเดินทางทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ (การจัดหรือยกเลิก หรือเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง) ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและปัจจัยอื่นๆท่ีไม่สามารถควบคุมได้  

• ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แสดงไว้ พิจารณาตามการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้นิสิตรับทราบและ
ปรับเปลี่ยนต่อไป  

 
โปรดอ่านและทำความเข้าใจ *ขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัเกณฑก์ารสำเรจ็การศึกษา*  
นิสิตแผน ข  

1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหลักสตูร โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่กว่า 3.00 จากระบบ 
4.00 ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า  

2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) แบบข้อเขยีนพร้อมทั้งเสนอรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑติวิทยาลยั
แตง่ตัง้ โดยเป็นระบบเปิดใหผู้้สนใจเข้ารับฟังได้  

3. นำผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระเผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวชิาการในระดับมหาวิทยาลยั หรือระดับคณะ และ
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย หรือ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพผ์ลงานการศึกษาค้นควา้
อิสระหรือส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระน้ันในวารสารระดบัชาตหิรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

4. ผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (http://www.grad.ku.ac.th/download/stu-
59-eng_exam_master/?wpdmdl=22225) 
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