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คุณสมบัติ หลักฐานประกอบการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. ใบสมัครบัณฑิตศึกษา

2. สําเนาใบคะแนน (Transcript) ของการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยางละ 3 ฉบับ
3. สําเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยางละ 3 ฉบับ

4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไมจํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศที่ไดรับการ
รับรองจาก ก.พ.

5. หนังสือรับรองคุณสมบัติประจําตัว การศึกษาและอาชีพ ผูรับรอง 3 คน ที่มิใช ญาติ และเพื่อน
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาประจําตัวขาราชการที่มีเลขประจํา ตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ
9. หลักฐานอื่น ๆ อยางละ 3 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไมตรงกับใบรายงาน คะแนน)
- สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล
- สําเนาทะเบียนสมรส
10. เอกสารระบุวัตถุประสงคของการศึกษา (Statement of Objective)
11. ขอเสนอโครงการรางงานวิจัย (Research Proposal)
12. มีผลสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

12.1 TOEFL
- Paper-based Test section ที่ 2 และ 3 ไมนอยกวา section ละ 45 คะแนน
- Paper-based Total ไมนอยกวา 450
- Computer-based Test section ที่ 2 ได 14 คะแนนและ section ที่ 3 ได 13 คะแนน
- Computer-based Total ไมนอยกวา 133
- Internet-based Total ไมนอยกวา 45
12.2 IELTS คะแนนไมนอยกวา 5.0
12.3 CU-TEP คะแนนไมนอยกวา 45
12.4 KU-EPT คะแนนไมนอยกวารอยละ 50
12.5 KU-TOEFL-ITP คะแนนไมนอยกวา 450
12.6 วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัย ได ระดับคะแนน S
**โดยผลสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบผานจนถึงวันที่สมัครเขาศึกษา กรณีเปนผลสอบวิชา
01355501 ใหนับจากวันสุดทายของการสงคะแนนสอบไลของภาคการศึกษาที่สอบผาน**
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กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จําหนายใบสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาสอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษา
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

ภาคตน

วัน เวลา สถานที่

ตั้งแตบัดนี้จนถึง 10 มิถุนายน 2559
4 เมษายน – 10 มิถุนายน 2559
20 มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559
15 กรกฎาคม 2559
-

ภาคปลาย
-

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ

ภาคตน

1. สัมภาษณ

วัน เวลา สถานที่สอบ

27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 -12.00 น. และ
เวลา 13.00 - 16.00 น.
หอง 1401 ชั้น 4 อาคาร 1
คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
(ระบุเฉพาะที่มกี ารสอบขอเขียนเทานั้น)

ภาคปลาย

วันที่
สถานที่

ขอมูลเพิ่มเติม

เปดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:

วันที่
ภาคตน
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – เมษายน
วัน จันทร-ศุกร สัปดาหละ 3 วัน เวลา 18.00–21.00น.
วัน – เวลาเรียน:
วัน เสาร หรือ อาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น. (ขึ้นอยูกับอาจารยผสู อนทีจ่ ะเลือกวัน)
คาใชจายตลอดหลักสูตร:
790,000 บาท

หากมีขอสงสัยโปรดติดตอโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
02-942-8777 ตอ 1832-3, 081-9147217
E-mail: phd.bus.ku@gmail.com

