
ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ที่  0101/0102 

เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2559 

.............................................. 
 

                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปดรับสมัครผูสนใจ เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ 

ปริญญาโทประจําปการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. หลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร 

  1.1    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

   กลุมวิชา การจัดการการตลาด 

   กลุมวิชา การจัดการการเงนิ 

   กลุมวิชา การจัดการ 

   กลุมวิชา การจัดการธรุกิจระหวางประเทศ 

   กลุมวิชา การจัดการธุรกิจประกันวินาศภัย 

   กลุมวิชา การบัญชี 

   กลุมวิชา การประกอบการ 

   กลุมวิชา การจัดการทางวิศวกรรม 

   กลุมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   กลุมวิชา การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

  1.2    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน  

  1.3    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 

  1.4    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 

   หมวดวิชา กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ 

   หมวดวิชา กฎหมายมหาชน 

   หมวดวิชา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

   หมวดวิชา กฎหมายทางการแพทย 
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  1.5    หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร 

   กลุมวิชานิเทศศาสตรการสื่อสารการตลาดและตราสินคา 

   กลุมวิชานิเทศศาสตรการสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตรยุคสื่อหลอมรวม 

   กลุมวิชานิเทศศาสตรการสื่อสารเชิงกลยุทธเพื่อนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 

   กลุมวิชานิเทศศาสตรเชิงบูรณาการ 

  1.6    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  วิชาเอก การจัดการทรัพยากรมนุษย 

  วิชาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงยุทธศาสตร 

  วิชาเอก การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

  วิชาเอก การบริหารงานองคการทองถิ่น 

  1.7    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

  1.8    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  1.9    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.10  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพฒันา     

แอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา 

  1.11  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 

   กลุมวิชา   เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ  

   กลุมวิชา   วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ  

  1.12  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 

  1.13  หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 

   วิชาเอก  การจัดการการผลิตและเทคโนโลยี 

   วิชาเอก  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

   วิชาเอก  การจัดการทรัพยากรอาคาร 

  1.14  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอรและ

โทรคมนาคม 

   วิชาเอก  วิศวกรรมโครงขายไรสายและการสื่อสารเคลื่อนที่ 

   วิชาเอก  วิศวกรรมสารสนเทศและซอฟตแวร 

   วิชาเอก  วิศวกรรมโครงขายคอมพิวเตอร 

   วิชาเอก  วิศวกรรมความมั่นคงคอมพิวเตอร 

  1.15  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ 
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 2. คุณสมบัติของผูสมัคร  ผูสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือ

ตางประเทศที่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะตามทีห่ลักสูตรกาํหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

 3. การสมัครเขารับการคัดเลือก 

  3.1 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองที่ สํานักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2          

อาคาร 7  (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในชวงเวลา         

ทําการ คือ วันอังคาร – วันเสาร  เวลา 10.30 – 18.30 น.  ยกเวน วันหยดุ      

นักขัตฤกษ หรือ  

สมัครผานระบบรับสมัครนักศึกษาใหมออนไลนที่

http://grade.dpu.ac.th/Admissionform/Admis_Form_GR.aspx 

  3.2 คาธรรมเนียมการสมัครคนละ 500 บาท 

 4. หลักฐานการสมัคร 

  4.1 ใบสมัครที่กรอกขอความแลว 

  4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนดํา ขนาด 1 น้ิว ถายมาแลว        

ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 4 รูป 

  4.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ      

ชื่อสกุล) 

  4.4 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด 

  4.5 สําหรับผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเน่ือง 2  ป  ตองนํา

สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. 

มาดวย 1 ชุด 

  4.6 ในกรณีนักศึกษาปสุดทายของระดับปริญญาตรีใหใชหนังสือรับรองจาก

สถาบันการศึกษาและสําเนาใบแสดงผลการศึกษาเพื่อยืนยันวากําลังศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรีจริง 

 5. วัน  เวลาสอบ    ตามทีห่ลักสูตรกาํหนด  

สถานท่ีสอบ      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถนนประชาชื่น  เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 
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 6. ประกาศผลสอบและรับเอกสาร  ตามทีห่ลักสูตรกาํหนด  

 7. รายงานตัวเขาเปนนักศึกษา  ตามทีห่ลักสูตรกาํหนด  

 8. ภาคการศึกษาท่ีรับเขาเรียน 

  ภาคฤดูรอน/2558         วันเปดภาค 6 มถินุายน 2559 

  ภาค 1/2559                   วันเปดภาค 15 สิงหาคม 2559 

  ภาค 2/2559                      วันเปดภาค 9 มกราคม 2560 

 9. สถานท่ีเรียนและเวลาเรียน  

  สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ถนนประชาชืน่ เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร 

  เวลาเรียน          ตามที่หลักสตูรกําหนดซึ่งอยูในชวงวันและเวลา ดังน้ี 

  วันจันทร - วันศกุร 

วันเสาร 

วันอาทิตย 

เวลา  18.00 – 21.00 น. 

เวลา  09.00 – 21.00 น. 

เวลา  09.00 – 16.00 น. 

 10. ติดตอสอบถาม 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สํานักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท  0 – 2954 – 7300 – 29  ตอ 570 

  

จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

 

 

(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน) 

อธกิารบดี 

 

 

 

 
 



 5 

คุณสมบัติของผูสมัคร และวิธีการคัดเลือก 

เขาศึกษาตอระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

คุณสมบัติเฉพาะ ผูท่ีเลือกศึกษาในกลุมวิชาการบัญชี จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     

สาขาการบัญช ี

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน  ผลการศกึษา 

ประสบการณและอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา  

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาคฤดูรอน/2558 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจอาเซียน 

คุณสมบัติเฉพาะ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ และมีผลการศึกษาสะสมเฉล่ียไมตํ่ากวา  

2.50 หรือมีประสบการณการทํางานในธุรกิจท่ีเก่ียวของ  

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน  ผลการศึกษา 

ประสบการณ และอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา  

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาคฤดูรอน /2558 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 
 

 

 

 

 

 



 6 

หลักสตูรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญช ี

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัคร จากคณุสมบัติตางๆ ในใบสมัคร เชน  ผลการศกึษา 

ประสบการณและอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 

 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานเิทศศาสตร 

วิธีการคัดเลือก 1. พจิารณาคดัเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตางๆ ในใบสมัคร  เชน  ผลการศกึษา 

ประสบการณ และอ่ืน ๆ 

2. สอบสัมภาษณ ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา  รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 

หลักสูตรขอสงวนสิทธิในการเปดกลุมวิชาโดยพิจารณาจากจํานวนผูสมัคร 

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน ผลการศกึษา 

ประสบการณ และอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

ภาค 1/2559 

หลกัสูตรขอสงวนสิทธใินการเปดวชิาเอกโดยพิจารณาจากจํานวนผูสมัคร 
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 

คุณสมบัติเฉพาะ 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร 

2. หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม (ถามี) 

- สําเนาใบประกาศนียบัตรการสอบผานเนติบัณฑิต  (1 ฉบับ) หรือ 

- สาํเนาใบประกาศนียบัตรสภาทนายความ  (1 ฉบับ) 

วิธีการคัดเลือก 1.   การสอบขอเขียน 

1.1 ขอสอบวิชากฎหมายทั่วไป  (จํานวน 3 ขอๆ ละ 20 คะแนน รวม 60คะแนน) 

ประกอบดวย 

- หลักกฎหมายเอกชน : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเฉพาะหลักท่ัวไป 

- หลักกฎหมายมหาชน  : กฎหมายรฐัธรรมนูญ 

- หลักกฎหมายอาญา  : กฎหมายอาญาท่ัวไป 

1.2 ขอสอบเฉพาะหมวดวิชา (จํานวน 1 ขอ : 50 คะแนน) 

- หมวดวิชากฎหมายเอกชน  : ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      

- หมวดวิชากฎหมายมหาชน  :  กฎหมายปกครอง 

- หมวดวิชากฎหมายอาญา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

- หมวดวิชากฎหมายทางการแพทย : กฎหมายดานการแพทยและสาธารณสุข 

2.  การสอบสัมภาษณความรูทัว่ไปและภาษาตางประเทศ  (50 คะแนน) 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาคฤดูรอน/2558 

- ภาค 1/2559 

กําหนดวันสอบขอเขียนและสัมภาษณ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาคฤดูรอน/2558 วันเสารที่  12  มีนาคม 2559 

สถานท่ีสอบ หองประชุมสนมสุทธิพิทักษ อนุสรณ  ชั้น 1 อาคาร 4 (อาคารสนมสุทธิพิทักษ อนุสรณ)   

เวลาสอบ สอบขอเขียน                    เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ                 เวลา 13.30 น. เปนตนไป 

ภาค 1/2559 รอบที่ 1   วันเสารที่ 11  มิถนุายน 2559 

รอบที่ 2   วันเสารที่ 16  กรกฎาคม  2559 

สถานท่ีสอบ หองประชุมปรีดี  พนมยงค ชั้น 6 อาคาร 7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) 

เวลาสอบ สอบขอเขียน                    เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ                 เวลา 13.30 น. เปนตนไป 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 

มีประสบการณการทํางานในสถานศึกษาหรือที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา  2  ป        

โดยมีใบรบัรองจากผูบังคับบัญชา 

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน ผลการศกึษา 

ประสบการณ และอืน่ ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาคฤดูรอน/2558 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คุณสมบัติเฉพาะ -   มีประสบการณเปนครูหรือทํางานเก่ียวของกับการศึกษา 

 -  มีประสบการณอ่ืนท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอนพิจารณาแลววาเหมาะสมท่ีจะรับเขาศึกษา  

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน ผลการศึกษา 

ประสบการณ และอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรและการสอน 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนทางการ 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

ภาคฤดูรอน/2558 

 

 

 

 

 

 



 9 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน ผลการศึกษา 

ประสบการณ และอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา 

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน  ผลการศกึษา 

ประสบการณ และอื่น ๆ 

2. สอบขอเขียน  ทดสอบความรูความเขาใจดานระบบสารสนเทศ 

3. สอบสัมภาษณ ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศกึษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

4. กาํหนดวันสอบ 

- รอบท่ี 1  วันท่ี  12 มีนาคม 2559 

- รอบท่ี 2  วันท่ี  14 พฤษภาคม 2559 

- รอบท่ี 3  วันท่ี  9 กรกฎาคม 2559 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

ภาค 1/2559 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะ 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต                         

วิทยาศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือคุณวุฒิทาง          

สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวกับวิทยาการการแพทยและสาธารณสุข 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ีไมไดระบุใน ขอ 1  แตมี

ประสบการณทํางานดานการแพทยหรือ การสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา     

1 ป หรือมีคุณสมบัติอ่ืนท่ีพิจารณาแลววาเหมาะสมท่ีจะรับเขาศึกษา โดยผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัย

และฟนฟูสุขภาพ 

วิธีการคัดเลือก 1. การสอบขอเขียน  ภาษาอังกฤษ  General Aptitude Test   พื้นฐานความรูทาง

วิทยาศาสตร 

2. การสอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา  รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร   เชน              

ผลการศึกษา ประสบการณ และอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ความรูท่ัวไป 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาที่

รับเขาเรียน 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 
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หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร 

สาขาเทคโนโลยี และสาขาสถาปตยกรรม ไมจําเปนตองมีประสบการณ          

การทํางาน  หรือ 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ ตองมีประสบการณในงานท่ี

เก่ียวของกับงานวิศวกรรมอยางนอย  1 ป  หรือไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน             

 ผลการศึกษา ประสบการณ และอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

ภาค 1/2559 

 

 

 

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต หรือ 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ  ตองมีประสบการณทํางาน         

ดานระบบคอมพิวเตอรตางๆ  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  สารสนเทศ           

หรอืงานท่ีเก่ียวของอยางนอย  1 ป  หรือไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ 

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน   ผล

การศึกษา ประสบการณ และอืน่ ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 
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หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอรและโทรคมนาคม 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ                  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส                        

สื่อสารโทรคมนาคม  สารสนเทศ  ซอฟตแวร  สถิติ  คณิตศาสตร  หรอื 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ  ตองมีประสบการณทํางานดาน

ระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือท่ีเก่ียวของมาแลว            

อยางนอย  1 ป  หรอืมีคุณสมบัติอ่ืนท่ีพิจารณาแลวเหมาะสมท่ีจะรับเขาศึกษา 

โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 

วิธีการคัดเลือก 1. พิจารณาคัดเลือกผูสมัครจากคุณสมบัติตาง ๆ ในใบสมัคร  เชน             

ผลการศึกษา ประสบการณ และอื่น ๆ 

2. สอบสัมภาษณ  ดานความพรอมและโอกาสท่ีจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ัง

ทดสอบความรูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

3. กาํหนดวันสอบ  หลักสูตรจะแจงใหผูสมัครทราบเปนรายบุคคล 

ภาคการศึกษาท่ี

รับเขาเรียน 

- ภาค 1/2559 

- ภาค 2/2559 
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