การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา X J 6 0
โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ
วิทยาการจัดการ
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)
จำนวนที่จะรับ ภาคต้น
18 คน
ภาคปลาย -ไม่เปิดสาขาวิชา

แบบ/แผน

- แบบ 1.1
- แบบ 1.2
- แบบ 2.1
- แบบ 2.2

2
2
12
2

คน
คน
คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208)
2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
- เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
- เป็นคนวิกลจริต
- เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
- ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
แบบ 1.2 และแบบ 2.2
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208)
2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
- เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
- เป็นคนวิกลจริต
- เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
- ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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กำหนดการรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น

ขั้นตอน
1. รับสมัคร
2. ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก
(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
4. สอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
6. รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
7. เปิดภาคการศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ภาคปลาย
- ไม่เปิด -

28 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
27 กุมภาพันธ์ 2565
9 มีนาคม 2565
15 มีนาคม – 8 เมษายน 2565
......... มิถุนายน 2565
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญา
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับปริญญา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
8. เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา
9. ผลภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
10. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
11. หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ภาคต้น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่สอบ ห้อง 10401 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ตึก10
คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าสมัครสอบ

600 บาท (ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ดูรายละเอียดวิธีการสมัคร และ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารลำดับที่ 6-8 ได้ที่
https://grad.ms.src.ku.ac.th/

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดหลักสูตร 690,000 บาท
ปีที่ 1 ภาคต้น 115,000 บาท ภาคปลาย 115,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคต้น 115,000 บาท ภาคปลาย 115,000 บาท
ปีที่ 3 ภาคต้น 115,000 บาท ภาคปลาย 115,000 บาท

เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:

วันที่ ........ เดือน มิถุนายน 2565
ภาคต้น เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2565
ภาคปลาย เดือน ธันวาคม 2565 – เมษายน 2566

วัน – เวลาเรียน:

วันเสาร์ – วันอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการฯ  0-3835-2828 ต่อ 661215
หรือต่อ 661266 หรือ 09-5462-6515
หรือเพจ facebook : MBA & DBA KUMS
E-mail: grad@ms.src.ku.ac.th

