
 
 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
 MBE รุ่นที่ 18 (รอบที่สอง) 

 
 

 
ขั้นตอนการรับสมัคร MBE รุ่นที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ (อีเมล) 

     1. ดาวนโ์หลดใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (บส.บว.1)  (กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมติดรูปถา่ยขนาด 1 น้ิว)    
 

     2. ดาวนโ์หลดใบช าระค่าสมัครผ่านธนาคาร (ช าระผ่านธนาคาร หรือ App Mobile Banking) 
 

     3. จัดส่ง *เอกสาร (รายละเอียดด้านล่าง) พร้อมสแกนรวมเป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์ 
        ส่งที่อีเมล mbeeconsrc@gmail.com 

         * เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสมัครเข้าศึกต่อ 
           3.1 ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย 
           3.2 ส าเนาใบคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี พร้อมลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
                [กรณีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรยีนสดุท้ายของหลักสูตร ใช้ใบคะแนนท่ีมีผลการเรียนจนถึงภาคต้น  
                  พร้อมหนังสือรับรองรายวิชาเรียนของภาคปลาย (บส.บว.3)] 
           3.3 ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
           3.4 ใบช าระค่าสมัครผ่านธนาคาร (ที่ช าระผ่านธนาคารแล้ว) 
                   [กรณี ช าระผ่าน App Mobile Banking สามารถใช้หลักฐานที่ได้จากระบบแทนได]้ 
           3.5 ส าเนาใบคะแนนระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา พร้อมลงชื่อรับรองส านาถูกต้อง (ถ้ามี) 
           3.6 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ พร้อมลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี 
 

      4. ผู้สนใจเข้าศึกษาลงทะเบียนเข้าไลน์กลุ่ม MBE18 เพ่ือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่ 

           
 
      หมายเหต:ุ ทางโครงการฯ จะจัดส่งอีเมลตอบรับการส่งเอกสารการสมัครเข้าศึกษาทางอีเมล 
                    เมื่อด าเนินการรับสมัครเสร็จสิ้น ภายใน 1 วันท าการถัดไป (นับจากวันส่งเอกสาร)  
 

ติดต่อสอบถาม 
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
Tel/Fax : 038-352-901  Mobile : 081-781-0937 

Line ID: mbesrc 
 

ช่างทางการประกาศข่าวสารต่างๆ 
Website : http://econ.src.ku.ac.th (หัวข้อ: ข่าวการศึกษาต่อ) 

 

http://econ.src.ku.ac.th/


 
 

 
 

1. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย    
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
    3.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
    3.2 เป็นคนวิกลจริต 
    3.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
    3.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระท าความผิดทางวินัย 
 
หมายเหตุ: 1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขา สามารถสมัครได้  
              2) นิสิต นักศึกษาระดบัปริญญาตรีในทุกสาขา ที่ก าลังศกึษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร  
                 สามารถสมัครได ้

 
 
 

1. ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)    แบบ บส.บว.1 
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างาน แบบ บส.บว.4  (ส าหรับผู้สมคัรประเภทที่ 1) 
3. หนังสือรับรองรายวิชา   แบบ บส.บว.3  (ส าหรับผู้สมคัรประเภทที่ 2) 
 
หมายเหตุ - ผู้สมัครประเภทที่ 1 คือ ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
             - ผู้สมัครประเภทที่ 2 คือ ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร 

 
 
 
 

   ค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 700 บาท 
 “ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใบสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสมคัรไมว่่ากรณีใดๆ” 

 
 
 
 

          วธิีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ความรู้ทั่วไป ประสบการณ์ในการท างาน ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งความพร้อมในทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
 
 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับสมัคร 

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร 

วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร 



 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

 
 
 
 

(ที่ต้องจัดส่งเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2563) 
1. ส าเนาใบคะแนน (Transcript) จ านวน 2 ฉบับ  
    1.1 ผู้สมัครประเภทท่ี 1 ส าเรจ็การศึกษาแล้ว ใช้ใบคะแนนฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและระบุวันท่ีส าเร็จการศึกษา 
    1.2 ผู้สมัครประเภทท่ี 2 ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรยีนสดุท้ายของหลักสตูร ใช้ใบคะแนนท่ีมีผลการเรียนจนถึงภาคต้น  
         พร้อมหนังสือรับรองรายวชิาเรียนของภาคปลาย (บส.บว.3) 
    1.3 กรณีจบปรญิญาตรีหลักสตูรต่อเนื่อง แนบส าเนาใบคะแนนระดับ ปวส. หรืออนุปรญิญา หรือเทียบเท่า 2 ฉบับ (ถ้ามี) 
2. ส าเนาใบปรญิญาบตัร                         จ านวน  2  ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน                         จ านวน  2  ฉบับ 
4.  ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี)    จ านวน  2  ฉบับ  
5. หนังสือรับรอง  (ข้อ 5.1 หรือ 5.2)   จ านวน  1  ฉบับ 
    5.1 ผู้สมัครประเภทท่ี 1 ใช้หนังสือรับรอง แบบ บส.บว.4 
    5.2 ผู้สมัครประเภทท่ี 2 ใช้หนังสือรับรอง แบบ บส.บว.3 
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว                จ านวน  3 รูป 
    (ผู้ชาย-เสื้อสุภาพ ผูกเนคไท / ผู้หญิง-แต่งกายสุภาพ เสื้อมีปก ไม่สวมเสื้อยืด) 
 

หมายเหต:ุ กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อแล้ว  
              - ผู้สมัครต้องน าใบคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ฉบับจริง ยื่นในวันรายงานตัว และ 
              - ถ้าจบปริญญาตรีในหลักสตูรต่อเนื่อง ต้องมีใบคะแนนระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ฉบับจรงิ 
                ยื่นในวันรายงานตัวดว้ย (ถ้ามี) 
              - ใบรับรองแพทย ์ฉบับจริง (จากคลินิก หรือ โรงพยาบาล ที่ระบวุันที่ภายในเดือนที่ก าหนดให้รายงานตัว) 
 
 
 
 
 

 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 212,000 บาท รวมค่าต ารา และค่าเอกสารประกอบการสอน 
(* ไม่รวมวิชาปรับพ้ืนฐาน 3 วิชาคือ วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค วิชาเศรษฐศาสตร์
การเงิน และวิชาภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิต ประมาณ  13,000 บาท) โดยแบ่งจ่ายเป็นราย
ภาคการศึกษา ดังนี้ 
           1. ปีที่ 1 ภาคต้น                   (พฤษภาคม 2563)         44,000 บาท 
     * ปรับพื้นฐาน   (พฤษภาคม 2563)   4,000 บาท 
           2. ปีที่ 1 ภาคปลาย                 (ตุลาคม 2563)             44,000  บาท 
              *ปรับพืน้ฐาน                     (ตุลาคม 2563)               2,000  บาท 
           3. ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน               (มีนาคม 2564)             18,000  บาท 
           4. ปีที่ 2 ภาคต้น                     (มิถุนายน 2564)           44,000  บาท 
           5. ปีที่ 2 ภาคปลาย                 (ตุลาคม 2564)             44,000  บาท 
               *ภาษาอังกฤษฯ                  (ตุลาคม 2564)              7,000  บาท 
           6. ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน              (มีนาคม 2565)             18,000  บาท 
            

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของปฏิทินการศึกษา 
 
 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 



 
 
 
 
 
 1.  มีผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 2.  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 4.  สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
 5.  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ 
      ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 
หมายเหตุ: เพ่ิมเติม ข้อ 5 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 9/2560  
              เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 มีมติเห็นชอบให้ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งต้องได้รับการ 
              ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ 
              น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ 
              ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 


