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ประกาศโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 

________________________________________ 

 

 ด้วยโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 จึงขอประกาศให้

ทราบรายละเอียดของการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

   1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

   1.2  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   1.3  มีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 6 เดือน โดยนับถึงวันประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

 

2. การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร 

   2.1  วิธีการสมัคร 

         สมคัร online : ผู้สมัครเข้ากรอกข้อมูลการสมัครและยืนยันการสมัครได้     

https://mis.grad.ku.ac.th/application/520013/4/002/1/2566/01/1 

รายละเอียดวิธีการสมัครสามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ ที่ https://grad.ms.src.ku.ac.th/ 
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   2.2  เอกสารประกอบการสมัคร 

         1. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

         2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมั ติ              

ในกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) ในระดับ ป.ม.  พ.ม.  ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญาด้วย 

         3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

         4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

         5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองทั้ง 3 ท่านต้องไม่ใช่ญาติ) 

         6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ต้องมีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับถึงวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ / ใช้แบบฟอร์มของที่ทำงานได้) 

         7. เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา 

         8. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

         9. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

   2.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

         การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 

   2.4  กำหนดการรับสมัคร 
 

 

ขั้นตอน 
วัน เวลา สถานที ่

ภาคต้น (รอบที่ 1) ภาคต้น (รอบที่ 2) ภาคปลาย 

1. รับสมัคร 17 ตุลาคม 2565 –   

27 มกราคม 2566 

28 มกราคม – 

21 เมษายน 2566 

- ไม่เปิด - 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 16 กุมภาพันธ์ 2566 11 พฤษภาคม 2566 - 

3. สอบสัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2566 20 พฤษภาคม 2566 - 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 23 มีนาคม 2566 7 มิถุนายน 2566 - 

5. รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระ   

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

23 มีนาคม – 2 เมษายน 

2566 

7 – 18 มิถุนายน 

2566 

- 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 

ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ช่องทางการสมัครได้ที่ https://grad.ms.src.ku.ac.th/ 

1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนทุกรายการ 

1. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ           

ในกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญาด้วย 

3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองทั้ง 3 ท่านต้องไม่ใช่ญาติ) 

6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ต้องมีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ตรีแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับถึงวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ / ใช้แบบฟอร์มของที่ทำงานได้) 

7. เอกสารระบุวัตถุประสงค์การศึกษา 

8. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

9. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

*** ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารลำดับที่ 5-7 ได้ที่   https://grad.ms.src.ku.ac.th/ 
 

2. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาท และให้อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการสมัคร ขึ้นระบบรับสมัครพร้อมกับเอกสารการสมัครทั้งหมด  

*** ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินคา่ธรรมเนียมการสมัครได้ที่   

https://reg.src.ku.ac.th/vendor_pay/form/  โดยระบุระดบัการศกึษาและสาขาที่สมคัรใหถู้กต้อง 
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3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน 

สมัคร online : กรอกข้อมูลการสมัครและยืนยันการสมัครได้ที่ 

https://mis.grad.ku.ac.th/application/520013/4/002/1/2566/01/1 

*** ผู้สมัครข้ามขั้นตอนการบันทึกผลภาษาอังกฤษ เพราะให้ระบุเฉพาะระดับปริญญาเอก 

*** ผู้สมัครภาคพิเศษให้ข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยให้       

          อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด 

*** การระบุที่อยู่ขอให้ผู้สมัครระบุที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ด้ 

*** อัพโหลดรูปถ่าย (รูปถ่ายขอให้เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดการแต่งกายสุภาพ 

    (ห้ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อโปโล ผู้ชายสวมเสื้อสสีุภาพ ผูกเน็คไท ผู้หญิงสวมเสื้อสีสุภาพ) 
 

4. อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน 

รายการเอกสารประกอบการสมัครทีไ่มม่ีหัวข้อให้แนบไฟล์ ให้ผู้สมัครต่อไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์

เดียว และอัพโหลดในหัวข้อเอกสารอื่นๆ หรือจัดส่งเอกสารแนบทั้งหมดที่อีเมล 

grad@ms.src.ku.ac.th  
 

5. ยืนยันการสมคัร ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยืนยันการ

สมัคร หากยังไม่ยืนยันการสมัครผู้สมัครยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ แต่ถ้ายืนยันการสมัครไปแล้ว

ผู้สมัครไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนยืนยันการสมัคร 
 

6. ผู้สมัครที่เคยเข้าระบบแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร เข้าระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เลือก

วิทยาเขตศรีราชา เลือกปริญญาโท และรหัสสาขาวิชา (XJ60) เพื่อเพิม่เติม แกไ้ขข้อมูล และยืนยัน

การสมัครไดท้ี่  https://mis.grad.ku.ac.th/application/th      


