การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ

หมวดวิชา

-

โครงการ

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

คณะ

บริหารธุรกิจ

ชื่อปริญญา

รหัสสาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (M.B.A.)

จานวนที่จะรับ ภาคต้น 30 คน
แบบ/แผน

XN 6 4

ภาคปลาย - คน

- แผน ก 1

-

คน

- แผน ก 1

-

คน

- แผน ก 2

9

คน

- แผน ก 2

-

คน

- แผน ข

21

คน

- แผน ข

-

คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. กรณีเป็นทหารหรือตารวจ ต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชายหรือหญิงและรับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหม
และมีชั้นยศตั้งแต่ร้อยโท เรือโท หรือ เรืออากาศโทขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการตารวจขั้นสัญญาบัตร มียศตั้งแต่
ร้อยตารวจโทขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
3. กรณีเป็นพลเรือน นักธุรกิจ และข้าราชการทั่วไป
3.1. มีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นับตั้งแต่วัน
อนุมัติปริญญาจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3.2. มีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นับตั้งแต่วัน
อนุมัติปริญญาจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
4. คุณสมบัติอื่นเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอน

กาหนดการ
วัน เวลา

หมายเหตุ

รอบสอง
วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560
ถึง
วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.
ณ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203

1.เปิดรับสมัคร
 ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครทั้งหมดที่โครงการฯ
 เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกบัตรประจาตัวสอบ
 ผู้สมัครสอบ ชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน
1,000 บาท ที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแบบข้อเขียนและ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (กรณีไม่ต้องสอบข้อเขียน)
3.ประกาศสถานที่สอบ

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

แจ้งให้ทราบทาง website โครงการ
www.cm-mba.bus.ku.ac.th

4.สอบข้อเขียน
 ความรู้ทางธุรกิจและการนาไปประยุกต์ใช้
วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560

สถานที่สอบ
แจ้งให้ทราบทาง website โครงการ
www.cm-mba.bus.ku.ac.th

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560

แจ้งให้ทราบทาง website โครงการ
www.cm-mba.bus.ku.ac.th

6.สอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ ที่ 11 มถุนายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
และ 13.00 -16.00 น

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560

แจ้งให้ทราบทาง website โครงการ
www.cm-mba.bus.ku.ac.th

(การเงิน, การจัดการ, การตลาด และการ
จัดการเทคโนโลยีและการผลิต)
 คณิตศาสตร์ สถิติ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 ภาษาอังกฤษ
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (กรณีสอบผ่าน
ข้อเขียน)

8.รายงานตัว
9.ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
10.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

11.เรียนปรับพื้นฐาน (ตามความสมัครใจ)
12.เริ่มภาคการศึกษาที่ 1

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560
1-5 กรกฎาคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560

ณ.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.cm-mba.bus.ku.ac.th

- วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560
- วันที่ 24 -28 กรกฎาคม 2560
เวลา 18.00 – 20.00 น.

แจ้งให้ทราบทาง website โครงการ
www.cm-mba.bus.ku.ac.th

เดือน สิงหาคม 2560

ตารางเรียน

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
วัน – เวลาเรียน
สถานที่เรียน

วันศุกร์

เวลา 18.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (บาท)

ชั้นปีที่
1
2
รวมตลอดหลักสูตร


สาหรับทหาร 3 เหล่าทัพ และตารวจ
ภาคฤดูร้อน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
(ภาคเรียนที่ 3)
50,000
40,000
40,000
30,000
30,000
10,000
200,000*

สาหรับพลเรือน นักธุรกิจ ข้าราชการทั่วไป
ภาคฤดูร้อน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
(ภาคเรียนที่ 3)
50,000
40,000
40,000
40,000
40,000
20,000
230,000*

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
-

ค่าหน่วยกิต

-

ค่าตาราหลักวิชาละ 1 เล่ม (ถ้ามี)

-

ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด

-

ค่าอาหาร

ทัง้ นี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียนปรับพื้นฐาน ซึ่งเรียนปรับพื้นฐาน 2 กลุ่มสาระวิชา
รวม 9,000 บาท นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์เรียนปรับพื้นฐานในวันรายงานตัว (ตามความสมัครใจ)

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด
2. สาเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ชุด
3. สาเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน/ประสบการณ์การทางานจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

9. หนังสือยินยอมให้เข้าสอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 ชุด
(เฉพาะข้าราชการที่หน่วยงานมีระเบียบว่าต้องขออนุมัติสอบ)
10. หลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 1,000 บาท
(ใบนาฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)”
COMP CODE : 2595 (10/10) โดยมีตราประทับจากธนาคารถือเป็นหลักฐานยืนยันการชาระเงิน)
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
-

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-831-2069 , 081-843-5713

-

โทรสาร : 02-942-8052

-

e-mail: fbusmba@ku.ac.th, fbusmba@hotmail.com

-

Website : www.cm-mba.bus.ku.ac.th

บส.บว.1

เลขที่ผู้สมัคร

รหัสสาขา X

N

6

4

(เฉพาะเจาหนาที่)

60
ใบสมัครบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 255…

ติดรูปถ่าย
ขนาด1 นิ้ว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผู้สมัครประเภทที่ 1
 ผู้สมัครประเภทที่ 2
✔

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ
 นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ……………………………..…………….….………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….…………… (ภาษาอังกฤษ) ………..…………………………………………
✔ ต้น  ปลาย ปีการศึกษา 255….
✔ โท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สมัครเข้าศึกษาภาค 
60
ระดับปริญญา  เอก 
บริ หารธุรกิจ
รหัสสาขาวิชา X N 6 4 สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………..……………………………………
✔
หมวดวิชา (ถ้ามี) ………………………………………………..…………….. วิทยาเขต 
บางเขน  กําแพงแสน  ศรีราชา  สกลนคร
แผนการเรียน ปริญญาเอก แบบ  1.1  1.2  2.1  2.2 ปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2  แผน ข

ประวัติส่วนตัว

สถานภาพ

เพศ  ชาย  หญิง วัน/เดือน/ปีเกิด ….……/…………/….…… อายุ …………. ปี สัญชาติ ……...……….
สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………….…………………. ประเทศ ……………….………………………….

เลขที่บัตรประชาชน
อาชีพ  รับราชการ  นักศึกษา  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………

วุฒิการศึกษา

*** สําหรับผู้สมัครที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ยังไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปีที่จบ ***

1. ปริญญาตรี วิชาเอก ……………..…………………….. มหาวิทยาลัย …………………………………………….………….. ประเทศ ………….……
วัน/เดือน/ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย ………………………
2. ปริญญาโท วิชาเอก …………………..……………….. มหาวิทยาลัย …………………………….……………….………….. ประเทศ ……………..…
วัน/เดือน/ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย …………….…………
บ้านเลขที่ ………………… หมู่ ………….. ซอย/ตรอก ………………………… ถนน ………………….………………………….
แขวง/ตําบล ………………………………..…….………………. เขต/อําเภอ ……………………………..……………………………
จังหวัด …………………..…………………..……………. รหัสไปรษณีย์ ……………………  …………………………... มือถือ …………….………….....

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ทํางาน ………………………………………………………………….…………………… เลขที่ ……………….. ซอย/ตรอก …………….…………………
ถนน ……………………………………. แขวง/ตําบล …………………………….…………………….. เขต/อําเภอ ……………………..………….………..……..
จังหวัด …………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์ ……………………  ………..…..…………….. มือถือ …………..…….…………
e-mail …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า
ขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้สมัคร
……………./……………./……..………
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ………………..…………….

………./.....……./…….….

การโอนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับเจ้าหน้าที่การเงิน)

 ชําระเงินแล้วโดย  เงินสด
ใบเสร็จเล่มที่/เลขที่ ………………………. ลงนาม จนท.รับเงิน ……….………….. ……/……/…….
 ทางธนาคาร ใบเสร็จเล่มที่/เลขที่ ………………………. ลงนาม จนท.รับเงิน ……….………….. ……/……/…….
 ทางธนาณัติ ใบเสร็จเล่มที่/เลขที่ ……………..………. ลงนาม จนท.รับเงิน …………….…….. ……/……/…….
✔

รหัสสาขา XN 64
81

เลขที่ใบสมัคร.......................................
วันที่.......................................................

เลขที่ผูสมัคร

ชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
ยศ..........................
ภาษาไทย...........................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................
1. ประวัติสวนตัวผูสมัคร

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว
ถายไวไมเกิน
6 เดือน

วัน เดือน ป เกิด
อายุ
ป สถานที่เกิด........................................
( จังหวัด )
ที่อยูปจจุบัน..........................................................................................................................................................................
..................................................................รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท...................................................
อาชีพ
พนักงานบริษัท
รับราชการ
อื่น ๆ ระบุ.......................................................................
ตําแหนง...............................................................................................................................................................................
ชื่อหนวยงาน........................................................................................................................................................................
ที่อยูที่ทํางาน.........................................................................................................................................................................
...................................................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท....................................................

2. ประวัติการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ชื่อวุฒิบัตร
ระดับการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกวาปริญญาตรี
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ

สถาบัน

วันที่อนุมัติปริญญา

ลงนามผูสมัคร.......................................................
................../.................../...............

ลงชื่อ...........................................................................
จนท.รับสมัคร
......................./........................../........................

ใบสมัครเลมที่
เลขที่
ลงชื่อ...........................................................................
จนท.การเงิน
......................./........................../........................

สําหรับคณะกรรมการ

ใบสมัคร
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารุรกิจ (สปท.)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อัตราเงินเดือนปจจุบัน....................บาท รายไดเฉลีย่ /เดือน (เงินเดือนรวมกับรายไดอื่น).......................................บาท
เริ่มทํางานในตําแหนงปจจุบันตัง้ แต พ.ศ.........................ระยะเวลา....................................ป............................เดือน
จํานวนพนักงานในองคกร........................................................
ยอดขายขององคกร (ถามี).......................................................
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนง......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ประสบการณในการทํางานทีผ่ านมา (นับยอนไปสูอดีต)
1. บริษัท / หนวยงาน.........................................................................................................................................................
ตําแหนง.....................................................................................................ระยะเวลา.......................ป......................เดือน
อัตราเงินเดือน..................................................................บาท รายไดเฉลีย่ / เดือน...................................................บาท
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนง....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. บริษัท / หนวยงาน.........................................................................................................................................................
ตําแหนง.....................................................................................................ระยะเวลา.......................ป......................เดือน
อัตราเงินเดือน..................................................................บาท รายไดเฉลีย่ / เดือน...................................................บาท
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนง...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. บริษัท / หนวยงาน.........................................................................................................................................................
ตําแหนง.....................................................................................................ระยะเวลา.......................ป......................เดือน
อัตราเงินเดือน..................................................................บาท รายไดเฉลีย่ / เดือน...................................................บาท
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนง...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

สําหรับคณะกรรมการ

3. ประวัติการทํางาน

แสดงสถานะ (ตําแหนงของทานในบริษัท / หนวยงานปจจุบัน) โดยเขียนโครงสรางบริษัท / หนวย
งาน (Organization Chart) ตั้งแตระดับผูบริหารสูงสุดในบริษัท / หนวยงาน

หนังสือรับรองระยะเวลาการทํางาน
ขาพเจา...............................................................................ตําแหนง....................................................................
สถานที่ทํางาน...................................................................................................................................................................
................................................................................................................โทรศัพท...........................................................
ขอรับรองวา นาย / นาง / นางสาว ..................................................................................................................................
สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี เมื่อวันที่....................................เดือน...................................พ.ศ....................................
เริ่มบรรจุเขาทํางาน..........................................................................................................................................................
จํานวน...............................ป............................เดือน ปจจุบันดํารงตําแหนง.................................................................

(ลงนาม) .............................................................
(
)
..................../..................../...................
ประทับตราประจําหนวยงาน

หมายเหตุ : หนังสือรับรองตองออกโดยหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา และแนบมาพรอมใบสมัคร

สำหรับธนำคำร

ใบรั บเงิน/ใบแจ้ งการชาระเงิน
สำขำ____________________________________

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0994000159382
ชื่อ โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ (สปท.)
ทีอ่ ยู่ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 50 ถ.งำมวงศ์วำน ลำดยำว กรุงเทพฯ
เพือ่ เข้ ำบัญชี ชื่อบัญชี โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ (สปท.)
บมจ.ธนำคำรทหำรไทย COMP CODE : 2595 (10/10)

วันที/่ Date_________________________________________
ชื่อลูกค้ ำ__________________________________________
Ref 1 : เลขบัตรประชำชน

Ref 2 : รุ่ นกำรศึกษำ
2 5
จานวนเงิน (บาท)

โปรดเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน

1,000.-

เงินสด * รับเฉพาะเงินสดเท่านั ้น *
จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร

จานวนเงินเป็ นตัวเลข

-หนึ่งพันบาทถ้ วน-

ชื่อผู้นำฝำก (Deposited By)_______________ โทรศัพท์ (Tel.) ___________________

เจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร________________________________

สาหรับลูกค้ า

ใบรั บเงิน/ใบแจ้ งการชาระเงิน
สำขำ____________________________________

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0994000159382
ชื่อ โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ (สปท.)
ทีอ่ ยู่ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 50 ถ.งำมวงศ์วำน ลำดยำว กรุงเทพฯ
เพือ่ เข้ ำบัญชี ชื่อบัญชี โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ (สปท.)
บมจ.ธนำคำรทหำรไทย COMP CODE : 2595 (10/10)

วันที/่ Date_________________________________________
ชื่อลูกค้ ำ__________________________________________
Ref 1 : เลขบัตรประชำชน

Ref 2 : รุ่ นกำรศึกษำ
2 5
จำนวนเงิน (บำท)

โปรดเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน

1,000.-

เงินสด * รับเฉพาะเงินสดเท่านั ้น *
จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร

-หนึง่ พันบำทถ้ วน-

ชื่อผู้นำฝำก (Deposited By)_______________ โทรศัพท์ (Tel.) ___________________

จานวนเงินเป็ นตัวเลข

เจ้ าหน้ าทีธ่ นาคาร________________________________

ใบแจ้ งการชาระเงินนี ้ ท่ านสามารถนาไปชาระเงินได้ ท่ ี ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา

