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สาขาวชิา บริหารธุรกิจ รหัสสาขาวิชา X N 6 2 
โครงการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
คณะ บริหารธุรกิจ 
ชื่อปริญญา ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
จํานวนท่ีจะรับ ภาคตน            ภาคปลาย -  ไมเปด  - 
แบบ/แผน - แบบ 2.1   7 คน    
 

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสาขาวิชา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา 
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยผลสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป 
นับจากวันสอบผานจนถึงวันท่ีสมัครเขาศึกษา 
      2.1 TOEFL 

- Paper-based Test section ท่ี 2 และ 3 ไมนอยกวา section ละ 45 คะแนน 
- Paper-based Total    ไมนอยกวา 450 
- Computer-based Test section ท่ี 2 ได 14 คะแนนและ section ท่ี 3 ได 13  คะแนน 
- Computer-based Total  ไมนอยกวา 133 
- Internet-based Total   ไมนอยกวา 45  

     2.2  IELTS   คะแนนไมนอยกวา 5.0 
     2.3  CU-TEP  คะแนนไมนอยกวา 45 
 2.4  KU-EPT  คะแนนไมนอยกวารอยละ 50 
 2.5  KU-TOEFL-ITP  คะแนนไมนอยกวา 450  
     2.6  วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัย ได ระดับคะแนน S 
     โดยผลสอบวิชา 01355501 ใหนับจากวันสุดทายของการสงคะแนนสอบไลของภาคการศึกษาท่ีสอบผาน  
     2.7 The Test of English for International Communication (TOEIC) คะแนนไมนอยกวา 500 
     2.8 เขารวมโครงการอบรมหลักสูตร English Preparation for Graduate Studies ของศูนยภาษา        
.    คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีผลคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 และผลคะแนน  
.    มีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีไดรับการรับรองจนถึงวันท่ีสมัครเขาศึกษา 

 หลักฐานประกอบการสมคัร และรายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสาขาวิชา 
1.   ใบสมัครระดับ บัณฑิตศึกษา (ตดิรูปถายขนาด 1 น้ิว ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 4 รูป 
2.   คาสมัครสอบคัดเลือก สมัครดวยตนเอง จํานวน 1,000 บาท รับเฉพาะเงินสดเทาน้ัน 
3.   สําเนาใบคะแนน (Transcript)  ของการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน 3 ฉบับ 
4.    สําเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  จํานวน 3 ฉบับ 
5.   หนังสือรับรองคุณสมบัตปิระจาํตัว การศึกษาและอาชีพ โดยผูรับรอง 3 คนท่ีมิใชญาติและเพ่ือน 
6.   หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน 3 ฉบับ 
7.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจาํตัวขาราชการท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ 
8.   สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ฉบับ 
9.   ใบรับรองแพทย  จํานวน 1 ฉบับ  
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10.   หลักฐานอ่ืน ๆ อยางละ 3 ฉบับ (กรณีช่ือและนามสกุลไมตรงกับใบรายงานคะแนน) 

◊ สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล 

◊ สําเนาทะเบียนสมรส 
11.    เอกสารระบุวัตถุประสงคของการศึกษา  (Statement of Objective)  3 ฉบับ 
12.   ขอเสนอโครงการรางงานวิจยั (Research Proposal)  3 ฉบับ 

 
กําหนดการรับสมัคร 
 

ข้ันตอน 
วัน เวลา สถานท่ี 

ภาคตน ภาคปลาย 
1. รับสมคัร 2 เมษายน 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 - 
2. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาสอบ 28 พฤษภาคม 2561 - 
3. สอบคัดเลือก 4 – 15 มิถุนายน 2561 - 
4. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษา 25 มิถุนายน 2561 - 
5. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 1 - 31 กรกฎาคม 2561 - 

 

รายละเอียดการสอบ 
 

วิชาท่ีสอบ 
วัน เวลา สถานท่ีสอบ 

ภาคตน ภาคปลาย 
สัมภาษณ 4 - 15 มิถุนายน 2561 

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

หอง 1401 ช้ัน 4 อาคาร 1       
คณะบริหารธุรกิจ   

 
 
- 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  
 ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคตน  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
      ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 วัน – เวลาเรียน: วัน จันทร-ศุกร   เวลา 18.00–21.00 น.                                 
วัน เสาร หรือ อาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น. (ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอนท่ีจะเลือกวัน) 
 คาใชจายตลอดหลักสูตร:  850,000    บาท 
 
 

หากมีขอสงสัย โปรดตดิตอโครงการหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  02-942-8777 ตอ 1832-3, 081-914-7217   

E-mail: phd.bus.ku@gmail.com 
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