การรับสมัครนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึกษา ปี การศึกษา 2566

สาขา บริหารธุรกิจ

รหัสสาขาวิชา XC60

หมวดวิชา การจัดการ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนที่จะรับ ภาคต้น 30 คน
แบบ/แผน
แผน ก แบบ ก 2

ภาคปลาย 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ

วัน เวลา สถานที่สอบ

สอบสัมภาษณ์

20 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตและลงทะเบียน
เครือข่ายนนทรีกับบัณฑิตวิทยาลัยผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต
ปฐมนิเทศ
เปิดภาคเรียน
ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัย
วัน-เวลาเรียน
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
การเปิดภาคการศึกษา

11 พ.ค. 66
7 มิ.ย. 66
แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมภายหลัง

ตามกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
- มิถุนายน 2566
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2 ปี
ภาคต้น
: มิถุนายน- ตุลาคม
ภาคปลาย : พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน
: มีนาคม – เมษายน
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รับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 7 พ.ค. 2566

การรับสมัคร
สแกนขั้นตอนการจ่ายเงินผ่าน
App กรุ งไทย
-

*สมัครด้วยตนเอง* (ค่าธรรมเนียมสมัคร 500 บาท)
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ
ห้อง 1-402 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 089-840-9292
*สมัครทางไปรษณีย์* (ค่าธรรมเนียมสมัคร 510 บาท)
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร – นครพนม ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สอบ
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
จำนวน 3 ฉบับ หรือสำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ให้ใช้ สำเนาใบรายงาน
คะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว พร้อมแนบหนังสือรับรองว่ารอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติอนุมัติ จำนวน 3 ฉบับ และกรณีผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบ
คะแนน (Transcript) ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 3 ฉบับ
4. หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” (สำหรับผู้ที่เรียนครบหลักสูตรและ
มีรายงานผลการเรียนครบตลอดหลักสูตรแล้ว ยังไม่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 3 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
9. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
10. หนังสือรับรองคุณสมบัติ 3 ฉบับ โดยมีผู้รับรอง จำนวน 3 ราย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
หรือ สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองของผู้รับรอง 1 ฉบับ
11. ใบรับรองแพทย์

การรับสมัครนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึกษา ปี การศึกษา 2566

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ชั้นปีที่
1
2

ภาคต้น
40,000
40,000
รวมตลอดหลักสูตร

ภาคปลาย
40,000
35,000

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชา
 089-840-9292
E-mail: mbasakon@gmail.com
Page :mba ku.csc

ภาคฤดูร้อน
40,000
195,000

