
 

  
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

                น าจ านวนที่จะรับมาสรุปสัดส่วนการรับนิสิตภาพรวมของแต่ละคณะ 
 

รายละเอียด 
ก าหนดการ 

วัน เวลา หมายเหต ุ
1. เปิดรับสมัคร 

 ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครทั้งหมดที่โครงการฯ 

 เจ้าหน้าที่โครงการฯ ออกบัตรประจ าตัวสอบ 

 ผู้สมัครสอบ ช าระเงินค่าสมัครสอบ จ านวน 1,000 บาท 
ที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา 

รอบสอง 3 เม.ย. – 19 พ.ค. 2560 

รับสมัครออนไลน์ 
ทาง Website โครงการฯ 

www.y-mba.bus.ku.ac.th 
และสมัครผ่าน web บว. 

http://www.grad.ku.ac.th/ 

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
  
 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 
 
 

แจ้งให้ทราบ 
ทาง Website โครงการฯ 

www.y-mba.bus.ku.ac.th 

3.ประกาศสถานที่สอบ วันพฤหสับดีที่ 1 มิถุนายน 2560 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.th 

4. สอบข้อเขียน 

 ความรู้ทางธุรกิจทั้งทฤษฏีและการน าไปประยุกต์ใช้ 
(การเงิน, การจัดการ, การตลาด และการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิต)  

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

สถานที่สอบข้อเขียน 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.th 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (ภาคค่ า) รหัสสาขาวิชา           X N 6 0 
หมวดวิชา - 

โครงการ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ า 
คณะ บริหารธุรกิจ 
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บธ.ม. 
จ านวนที่จะรับ ภาคต้น      120         คน ภาคปลาย       ………..    คน 
หมวดวิชา - การจัดการ (แผน ข)   30 คน - การจัดการเทคโนโลยีและผลิต  (แผน ข) 30 คน 
 - การเงิน (แผน ข) 30 คน    
 - การตลาด (WD) (แผน ข) 30 คน    

คุณสมบตัิของผู้สมัครและรายละเอยีดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 
ผู้เข้าศึกษาหลกัสูตรต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรองและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่า 3 ปี  (ต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) 
 

http://www.y-mba.bus.ku.ac.th/
http://www.y-mba.bus.ku.ac.th/
http://www.y-mba.bus.ku.ac.th/


 

  
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 
 คณิตศาสตร์ สถิติ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 ภาษาอังกฤษ 

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.th 

6.สอบสัมภาษณ์ 
วันอาทิตย์ที่ 11  มิถุนายน 2560 

เวลา 09.00 -12.00 น.  
และเวลา 13.00-16.00 น. 

สถานที่สอบข้อสัมภาษณ์ 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.th 

7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.th 

8.รายงานตัว วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.th 

9.ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1-5 กรกฎาคม 2560 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.th 

10. เรียนปรับพื้นฐาน (ตามความสมัครใจ) 
  - วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560 
- วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560  

เวลา 18.00 - 21.00 น 

แจ้งให้ทราบ 
ทาง Website โครงการฯ 

www.y-mba.bus.ku.ac.th 

11.เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 

ตารางเรียน 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.thฃ 

 

12.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 
แจ้งให้ทราบ 

ทาง Website โครงการฯ 
www.y-mba.bus.ku.ac.th 

 

 
 

ก าหนดการเรยีนการสอน   
- การเรียนการสอน เรียนวนัจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. 

 

ระยะเวลาการศึกษา 
- ภาคการเรียนที่ 1   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
- ภาคการเรียนที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน (ภาคการเรียนที่ 3) เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

http://www.y-mba.bus.ku.ac.thฃ/
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ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

ชั้นปีที่ ภาคการเรียนที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน 
1 60,000 50,000 40,000 
2 35,000 30,000 20,000 

รวมตลอดหลักสูตร 235,000 
 
 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวม 235,000 บาท* โดยรวมถึง 
- ค่าหน่วยกิต 
- ค่าต าราหลัก วิชาละ 1 เลม่ 
- ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด 
- ค่าศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง  
- ค่ากิจกรรมเสรมิหลักสูตร เช่น กิจกรรมนิสติจิตอาสา, กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ 
* ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียนปรับพื้นฐาน, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
2.  ค่าธรรมเนียมเรียนปรับพ้ืนฐาน 2 กลุ่มสาระวิชารวม 9,000 บาท  
    นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์เรียนปรับพ้ืนฐานในวันรายงานตัว (ตามความสมัครใจ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ า  
 : 02-579-5355 ต่อ 1902 – 5 

      : 081-843-5713 , 089-816-2996 
E-mail: ymba_ku@yahoo.com 
หรือ www.y-mba.bus.ku.ac.th 

หรือ ตู้ ปณ. 1074 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10903 
 
 
 

mailto:ymba_ku@yahoo.com
http://www.y-mba.bus.ku.ac.th/
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เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร (โครงการฯ และ บว.) จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ชุด  

(ต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) 
3. ส าเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript) จ านวน 1 ชุด   

(ไม่จ ากัดสาขา โดยต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง) 

4. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 ชุด 
 (ฉบับจริงส าหรับที่ท างาน/บริษัทปัจจุบัน) 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
6. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ จ านวน 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี จ านวน 1 ชุด 
8. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือสกุล (ถ้าม)ี จ านวน 1 ชุด 
9. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

(ติดใบสมัคร จ านวน 1 รูป / ติดบัตรสอบ จ านวน 2 รูป) 
10. หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 1,000.00 บาท 

(ใบน าฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชือ่บัญชี “โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ า” 
     COMP CODE :2594 (10/10) โดยมีตราประทับจากธนาคารถือเป็นหลักฐานยนืยันการช าระเงิน 

 
** โครงการฯ จะไม่คืนเงินคา่สมัครในทุกกรณี กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนช าระเงิน และเอกสารให้ครบถ้วน
ก่อนส่งไปรษณีย์มายังโครงการ ** 
 

         ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 1 – 10 ทางไปรษณีย์ ภายใน
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 มายัง 

 โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ า คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    ตู้ ปณ. 1074 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10903 
 
** วันสดุท้ายในการส่งเอกสาร ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560   

             โดยโครงการฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ และโครงการฯ จะไม่พิจารณา   
             ใบสมัครที่ส่งมาล่าช้ากว่าก าหนด 


