
 

 
ปฏิทินกาํหนดการรับสมัครนกัศึกษา ระดบัปริญญาโท ภาคการศกึษาที ่1/2563 

เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

สมัครเขาศึกษา รอบที่ 3 ตั้งแตวันพุธที่ 20 พฤษภาคม ถงึ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 

บัณฑติวิทยาลัยการจัดการและนวตักรรม (GMI) 

รายละเอียด รอบที่ 3 
1. การสมัคร สมัครผานเว็บไซต : 
admission.kmutt.ac.th หรือ www.gmi.kmutt.ac.th 
** หากดําเนินการชําระเงินคาสมัครแลวตองการเปลี่ยนสาขา 
จะตองสมัครและชําระคาสมัครใหม ** 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 
ถึง  

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 

2. การสงหลักฐานการสมัคร  
แนบเอกสารผานระบบรับสมัครออนไลน 
 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 
ถึง  

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 
3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต : 
admission.kmutt.ac.th และ www.gmi.kmutt.ac.th 

วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2563 

4. สอบสัมภาษณ  วันอาทิตยท่ี 12 กรกฎาคม 2563 

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก ผานเว็บไซต : 
admission.kmutt.ac.th และ www.gmi.kmutt.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา  ยืนยันสิทธิ์พรอมลงทะเบียน 
ระหวางวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2563 

7. รายงานตัว ลงทะเบียน และตรวจสุขภาพ แจงภายหลัง 

8. ปฐมนิเทศ วันเสารที่ 18 กรกฎาคม 2563 

9. วันเปดภาคการศึกษา 1/2563 วันจันทรที่ 10 สิงหาคม 2563 

 

หมายเหต:ุ  

1. หากผูสมัครไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNG550 

และ LNG 600  

2. การสงหลักฐานการสมัคร (ภายใตสถานการณโควิด-19) ผานออนไลนเทาน้ัน โดยแนบเอกสารผานระบบรับสมัคร ยกเวน 

หนังสือใหคํารับรองเกี่ยวกับผูสมัครเขาศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารยผูเคยสอน 2 ทาน หรือผูบังคับบัญชาในสายงานของ

ผูสมัคร 2 ทาน หรืออยางละทาน เมื่อดําเนินการแลว ขอใหอาจารยผูเคยสอนหรือผูบังคับบัญชาในสายงาน จัดสงเอกสาร

มายังสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ที่อีเมล admission@kmutt.ac.th 

3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผูเขาศึกษากอนสมัคร ผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th 

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และ www.gmi.kmutt.ac.th 
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จํานวนการรับนกัศึกษา และ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 

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

ท่ี สาขาวิชา 

จํานวนการรับ 
(คน) วัน – เวลาในการ 

ดําเนินการเรียนการสอน 
รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 

1 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(Logistics and Supply Chain Management 
: LGM) 

10 5 ไมรับ วัน – เวลาราชการ (จ – ศ) 

30 18 9 
นอกวัน – เวลาราชการ (จ – ศ) 

เวลา 18.00 – 21.00 น. 

 

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

ท่ี สาขาวิชา 

จํานวนการรับ 
(คน) วัน – เวลาในการ 

ดําเนินการเรียนการสอน 
รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 

1 การจัดการ (Management) 
   นอกวัน – เวลาราชการ (จ – ศ) 

และวันเสาร - อาทิตย 

 - วิชาเอก การบริหารจัดการองคกร 
(Organization Management : OGM) 

25 15 13 วันจันทร อังคาร พฤหัสบดี และเสาร 

 
- วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation 
Management : TIM) 

20 14 12 วันอังคาร เสาร และอาทิตย 

 - วิชาเอก การบริหารโครงการ 
(Project Management : PJM) 

20 13 5 

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

20 13 10 

 - วิชาเอก การจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Management : DBM) 

20 8 5 

2 

การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการเชิง
นวัตกรรม 
(Innovative Entrepreneurship 
Management : EPM) 

40 30 27 
นอกวัน – เวลาราชการ  

วันพุธ และเสาร 

 

 

 


