
 

 

กําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ปริญญาโท) 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) 

รายละเอียด รอบที่ 1 
1. การสมัคร: สมัครผานเว็บไซต  
admission.kmutt.ac.th หรือ www.gmi.kmutt.ac.th 
หากดําเนินการชําระเงินคาสมัครแลวตองการเปล่ียนสาขา 
จะตองสมัครและชําระคาสมัครใหม 

วันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึง 
วันศุกรท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 

2. การสงหลกัฐานการสมัคร:  
สงดวยตนเอง 
ท่ีงานบริการการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ภายในวันอาทิตยท่ี 24 กุมภาพันธ 2562 

สงทางไปรษณีย 
ท่ีสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา หรือ 
งานบริการการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
บางมด ทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 

ภายในวันศุกรท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและสอบ
ภาษาอังกฤษ: 
ผานเว็บไซต (GMI) : www.gmi.kmutt.ac.th 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

4. สอบขอเขียนภาษาอังกฤษ (KMUTT – PEPT) 
วันอาทิตยท่ี 3 มีนาคม 2562 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 

5. สอบสมัภาษณ วันอาทิตยท่ี 3 มีนาคม 2562 

6. ประกาศผลสอบคัดเลือก: 
ผานเว็บไซต (GMI) : www.gmi.kmutt.ac.th 

วันศุกรท่ี 8 มีนาคม 2562 

7. ชําระคายืนยันสิทธิ์จํานวน 43,000 บาท: 
*หากจายคายืนยันสิทธ์ิแลวจะไมคืนเงินไมวากรณีใดๆ 
รวมท้ังการยายสาขา ยายคณะ ยายระบบการเรียน และไม
สามารถขอเก็บสิทธ์ิไวใชในปถัดไปได   

วันท่ี 8 – 14 มีนาคม 2562 

8. รายงานตัว ลงทะเบียนและตรวจสขุภาพ ปฐมนิเทศ แจงภายหลัง 

9. ปฐมนิเทศ วันเสารท่ี 20 กรกฎาคม 2562 

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/secured/admission/student/admissionLogin.xhtml
http://www.gmi.kmutt.ac.th/
http://www.gmi.kmutt.ac.th/
http://www.gmi.kmutt.ac.th/


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (Master of Science : M.Sc.) 

ที่ สาขาวิชา 
แผนการรับ 

(คน) 
วัน – เวลาในการ 

ดําเนินการเรียนการสอน 

1 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(Logistics and Supply Chain Management : LGM) 

10 วัน – เวลาราชการ 

30 
นอกวัน – เวลาราชการ 
เวลา 18.00 – 21.00 น. 

2 การจัดการ (Management)  นอกวัน – เวลาราชการ  
และวันเสาร - อาทิตย 

 - วิชาเอก วิศวกรรมการเงินและการจัดการ 
(Financial Engineering and Management : FEM) 

20 
(ระบุ) วันอังคาร เสาร และอาทิตย 

 - วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation Management : TIM) 

5 

 - วิชาเอก การบริหารโครงการ 
(Project Management : PJM) 

5 

(ระบุ) วันพฤหัสบดี เสาร และอาทิตย  - วิชาเอก การจัดการอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Management : REM) 

5 

 - วิชาเอก การจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Management : DBM) 

5 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (Master of Business Administration : M.B.A.) 

ที่ สาขาวิชา 
แผนการรับ 

(คน) 
วัน – เวลาในการ 

ดําเนินการเรียนการสอน 

1 
การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship Management : EPM) 

40 
นอกวัน – เวลาราชการ  
(ระบุ) วันพุธ และเสาร 

2 การจัดการ (Management)  นอกวัน – เวลาราชการ  
และวันเสาร - อาทิตย 

 - วิชาเอก การบริหารจัดการองคกร 
(Organization Management : OGM) 

25 
(ระบุ) วันจันทร อังคาร พฤหัสบด ี

และเสาร 
 - วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Technology and Innovation Management : TIM) 
20 (ระบุ) วันอังคาร เสาร และอาทิตย 

 - วิชาเอก การบริหารโครงการ 
(Project Management : PJM) 

20 

(ระบุ) วันพฤหัสบดี เสาร และอาทิตย  - วิชาเอก การจัดการอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Management : REM) 

20 

 - วิชาเอก การจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Management : DBM) 

20 

 


