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สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รหัสสาขาวิชา XN 61
โครงการ บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะ
บริหารธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนที่จะรับ ภาคต้น
30 คน
แบบ/แผน
แผน ข
30 คน
คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. จำหน่ายใบสมัคร
2. ตัดรอบพิจารณา
คัดเลือกรับสมัคร
(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่า
สมัครแล้ว)
3. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
สอบคัดเลือก
4. สอบข้อเขียน –
สัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
เข้าศึกษา
6. รายงานตัวเข้าศึกษา
และ
ชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น (รอบที่ 1)
ภาคต้น (รอบที่ 2)
2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

18 ธันวาคม 2564

19 มีนาคม 2564

29 ธันวาคม 2564

31 มีนาคม 2564

11 – 22 มกราคม 2564

19 – 28 เมษายน 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564

7 พฤษภาคม 2564

9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 7 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
2564

หมายเหตุ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซค์
โครงการฯ
www.kimba.bus.ku.ac.th
ยื่นเอกสาร ที่คณะ
บริหารธุรกิจ อาคาร 1
(ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัค)
ชั้น 2 ห้อง 1202 หรือ
สแกนไฟล์ส่ง
kimba@ku.ac.th
ติดต่อแจ้งผู้สมัครทางอีเมลล์
/โทรศัพท์
ติดต่อแจ้งผู้สมัครทางอีเมลล์
/โทรศัพท์
ติดต่อแจ้งผู้สมัครทางอีเมลล์
/โทรศัพท์
พิมพ์ใบ Bill Payment ใน
ระบบ
https://std.regis.ku.ac.th
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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 ทีอ่ ายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (ถ้ามี)
9. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน
1,000 บาท (ใบนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อโครงการ “KIMBA คณะบริหารธุรกิจ”
COMP CODE : 2569 โดยมีตราประทับจากธนาคารถือเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน)

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
ต้องได้ 5.5 ขึ้นไป

ต้องมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ คะแนน IELTS

* ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ ไม่ได้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร (นานาชาติ) จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
* (ทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดการสอบให้ ก่อนรอบสอบสัมภาษณ์)
** ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เกิน 5 ปี เมื่อเข้าศึกษาแล้ว จะต้องเข้าทดสอบ KU
English Test หรือส่งผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS เพื่อเทียบผลทางภาษาอังกฤษ
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ข้อมูลเพิม่ เติม
ระยะเวลาการศึกษา:

2 ปี

วัน – เวลาเรียน:

วันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.
และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 285,000 บาท
แบ่งชำระ 5 งวด
ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1

125,000 บาท

ครั้งที่ 2 เทอมที่ 2

65,000 บาท

ครั้งที่ 3 เทอมที่ 3

65,000 บาท

ครั้งที่ 4 เทอมที่ 4

65,000 บาท

ครั้งที่ 5 เทอมที่ 5

65,000 บาท

*** รวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
- ค่าหน่วยกิต
- ค่าตำราหลักวิชาละ 1 เล่ม (ถ้ามี)
– ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด
- ค่าอาหาร (Box Meal
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นิสิตแผน ข
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จาก
ระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. ผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย
( http://www.grad.ku.ac.th/download/stu-59- eng_exam_master/?wpdmdl=22225 )
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) แบบปากเปล่า พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

4. นำผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระเผยแพร่ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิ ทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็น ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย หรือ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของ การศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)

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

