
        
 

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 47/2563) 

เรื่อง การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจําปีการศกึษา 2564 
   

 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร
ระยะเวลาในการศึกษา จํานวนที่ประกาศรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร การคัดเลือก หลักฐานการสมัคร วิธีการ
สมัคร และกําหนดการรับสมัคร ดังน้ี 

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) 
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาพ้ืนฐาน) โดยให้เลือกศึกษาตาม แผน ก       

(ทําวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข (ทําการศึกษาอิสระ) 
 

2. ระยะเวลาในการศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นลักษณะชุดวิชา (Module System) 

รวมตลอดหลักสูตร จํานวน 6 ชุดวิชา 
 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

ลําดับ โปรแกรม กลุ่มเรียน จํานวน 
(คน) 

1. Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 120 

2. Executive MBA 
โควตาข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 

10 

3. Young Executive MBA ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 50 
4. Young Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 120 
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2 
 

4. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
4.1 โปรแกรม Executive MBA 

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ. / กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง 

2) มีประสบการณ์ทํางาน 3 ปีขึ้นไป หลังจากจบปริญญาตรี หรือมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 
 

4.2 โปรแกรม Executive MBA โควตาข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ. / กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง 
2) เป็นข้าราชการที่มีอายุการทํางานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสัญญาปฏิบัติงานต่อเน่ืองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

3) ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชาของต้นสังกัดระดับคณะหรือเทียบเท่า 
 

4.3 โปรแกรม Young Executive MBA 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ก.พ. / กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง 
 

5. การคัดเลือกเข้าศึกษา 
โปรแกรม Executive MBA และ Young Executive MBA คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 

6. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
6.1 ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6.2 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ชุด 
6.3 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
6.4 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
6.5 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (ถ้ามี) 
6.6 ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2559 ตามเอกสารแนบท้าย) (ถา้มี) 
 

สําหรับโปรแกรม Executive MBA โควตา ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีหนังสือ
เสนอรายช่ือเป็นผู้สมัครเรียนจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับคณะหรือเทียบเท่าแนบมาด้วย 
 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ลําดับ โปรแกรม กลุ่มเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

1. Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 263,000 บาท 
2. Executive MBA โควตา ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 118,000 บาท 
3. Young Executive MBA ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 220,600 บาท 
4. Young Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 241,500 บาท 
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8. วิธีการสมัครเรียน 
8.1 ย่ืนใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร และชําระค่าสมัครจํานวน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 

ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8.2 สมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://mba.kku.ac.th 

และโอนเงินค่าสมัครจํานวน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่   
551-2-62580-9 ช่ือบัญชี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส่งหลักฐาน
การชําระเงินค่าสมัครผ่านทางระบบการสมัครเรียนออนไลน์ หรือ E-mail: mamba@kku.ac.th หรือ 
LINE: @mbakku หรือส่งที่ฝ่ายการเงินวิทยาลัยฯ) 

 

9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โทรศัพท์ 0-4320-2143 ต่อ 45500 หรือ 45512 หรือ 45513 
 โทรสาร 0-4320-2145 โทรศัพท์สายด่วน 0-8623-8544-4 
 http://mba.kku.ac.th  E-mail: mamba@kku.ac.th  
 Facebook.com/mbakkupage  Line: @mbakku 

 
10. กําหนดการรับสมัคร 
 

  
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
 
 
              

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลําปาง แม่นมาตย์) 
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กิจกรรม 
โปรแกรม 

Executive MBA และ Young Executive MBA 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

รับสมัคร 20 ธ.ค. 63 - 9 มี.ค. 64 10 มี.ค. – 1 ม.ิย. 64 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์ 11 มี.ค. 64 4 มิ.ย. 64 
สอบสัมภาษณ ์ 14 มี.ค. 64 6 มิ.ย. 64 
ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 15 มี.ค. 64 7 มิ.ย. 64 
ยืนยันสิทธ์ิเข้าเป็นนักศึกษา 
(ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 

15 – 21 มี.ค. 64 7 – 12 มิ.ย. 64 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 13 มิถุนายน 2564 
วันเปิดเรียน    19 มิถุนายน 2564 


