การรับสมัครนิสิตระดั
ตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รหัสสาขาวิชา X N 6 1
บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคต้น
30 คน
ภาคปลาย
30 คน
- แผน ก 2
- แผน ข

9
21

คน
คน

- แผน ก 2
- แผน ข

9
21

คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จําหน่ายใบสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น

ภาคปลาย

1 มีนาคม 2560 – 30 พฤษภาคม 2560
1 มีนาคม 2560 – 30 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
5 มิถุนายน 2560 / 12 มิถุนายน 2560
20 มิถุนายน 2560
3 -7 กรกฎาคม 2560

15 สิงหาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560
15 สิงหาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560
7 พฤศจิกายน 2560
14 พฤศจิกายน 2560 / 21 พฤศจิกายน 2560
15 ธันวาคม 2560
18-22 ธันวาคม 2560

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ/สาขาวิชา จํานวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จํานวน 4 รูป (ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร 1 รูป)
3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบ
4. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 3 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ จํานวน 3 ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
8. ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่อายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (ถ้ามี)

การรับสมัครนิสิตระดั
ตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

คะแนน TOEFL
Paper-based
Internet-based
Computer-based

คะแนนรวม 550 คะแนนขึ้นไป โดย Section 2
(Structure and Written Expression) และ Section 3
(Reading Comprehension) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50 คะแนน โดย Reading Section
ได้ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน, Writing Section ได้ไม่น้อยกว่า
17 คะแนน
ต้องมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ
คะแนน IELTS ต้องได้ 5.5 ขึ้นไป

- ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ ไม่ได้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร(นานาชาติ) จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
- ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เกิน 5 ปี เมื่อเข้าศึกษาแล้ว จะต้องเข้า
ทดสอบ KU English Test หรือส่งผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS เพื่อเทียบผลทาง
ภาษาอังกฤษ
***ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา ก่อนยื่น
ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร***

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน
2. สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
ภาคปลาย
12 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560

14 พฤศจิกายน 2560
21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้อง 1202 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
- ภาคต้น วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

-

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:

2 ปี
วันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.
วันอาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 435,000 บาท

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

