กำหนดกำรรับสมัคร
MBE รุ่นที่ 15 (รอบ 2)

จำหน่ำยใบสมัครและรับสมัคร
วันที่ 3 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2560
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
หยุด วันเสาร์ และช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2560
ค่าใบสมัครและเอกสาร 200 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560
สอบสัมภำษณ์
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
เรียนปรับพื้นฐำน
วันที่ 18 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2560
(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
เริ่มเรียนวิชำในหลักสูตร
วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560
ติดต่อสอบถำม
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Tel/Fax : 038-352-901 Mobile : 081-781-0937 Website : http://econ.src.ku.ac.th
“ทำงโครงกำรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำใบสมัคร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสมัครไม่ว่ำกรณีใดๆ”

คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขา
หรือ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับสมัคร
1. ค่าใบสมัครและเอกสาร 200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรรับสมัคร
1. สาเนาใบคะแนน (Transcript) จานวน 3 ฉบับ พร้อมแนบฉบับจริง
1.1 ผู้สมัครประเภทที่ 1 สาเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบคะแนนฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและระบุวันที่สาเร็จการศึกษา
1.2 ผู้สมัครประเภทที่ 2 กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรใช้ใบคะแนนที่มีผลการเรียน
จนถึงภาคต้น พร้อมหนังสือรับรองรายวิชาเรียนของภาคปลาย
1.3 กรณีจบปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง แนบสาเนาใบคะแนนระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
จานวน 3 ฉบับ พร้อมแนบฉบับจริง
2. สาเนาใบปริญญาบัตร
จานวน 3 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 3 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 3 ฉบับ
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี)
จานวน 3 ฉบับ
6. หนังสือรับรอง (ข้อ 6.1 หรือ 6.2)
จานวน 1 ฉบับ
6.1 ผู้สมัครประเภทที่ 1 ใช้หนังสือรับรอง แบบ บส.บว.4
6.2 ผู้สมัครประเภทที่ 2 ใช้หนังสือรับรอง แบบ บส.บว.3
7. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 4 รูป
7.1 ผู้ชาย-เสื้อสุภาพ ผูกเนคไท
7.2 ผู้หญิง-แต่งกายสุภาพ เสื้อมีปก ไม่สวมเสื้อยืด
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรรับสมัคร
1. ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทางาน
3. หนังสือรับรองรายวิชา
4. ประวัติผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

แบบ บส.บว.1
แบบ บส.บว.4 (สาหรับผู้สมัครประเภทที่ 1)
แบบ บส.บว.3 (สาหรับผู้สมัครประเภทที่ 2)
ขอรับได้ในวันสมัครที่โครงการฯ

วิธีกำรคัดเลือกผู้สมัคร
วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์มหภาค ความรู้ทั่วไป ประสบการณ์ในการทางาน ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความพร้อมในทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 212,000 บาท รวมค่าตาราและค่าเอกสารประกอบการสอน
(*ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน 3 วิชาคือ วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และวิชาภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิต ประมาณ 13,000 บาท) โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
1. ปีที่ 1 ภาคต้น
44,000 บาท
* ปรับพื้นฐาน
4,000 บาท
2. ปีที่ 1 ภาคปลาย
44,000 บาท
* ปรับพื้นฐาน
2,000 บาท
3. ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
18,000 บาท
4. ปีที่ 2 ภาคต้น
44,000 บาท
5. ปีที่ 2 ภาคปลาย
44,000 บาท
6. ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
18,000 บาท
*ภาษาอังกฤษฯ
7,000 บาท
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของโครงการฯ
เงื่อนไขกำรสำเร็จกำรศึกษำ
1.
2.
3.
4.

มีผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

