
 

 
ปฏิทินกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่1/2563 

เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

สมัครเขาศึกษา รอบที่ 1 ตั้งแตวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 ถงึ วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2563 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) 

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

วันอาทิตยท่ี 1 ธันวาคม 2562  
ถึง  

วันศุกรท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 

2. การสงหลักฐานการสมัคร  
 

วันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึง 
วันจันทรท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต : 
admission.kmutt.ac.th และ www.gmi.kmutt.ac.th 

วันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 

4. สอบสัมภาษณ  วันอาทิตยท่ี 23 กุมภาพันธ 2563 

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

วันจันทรท่ี 2 มีนาคม 2563 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา (ชําระคายืนยันสิทธิ์) 
ภาคพิเศษ จํานวน 43,000 บาท 
ภาคปกติ จํานวน 34,000 บาท 
** หากจายคายืนยันสิทธิ์แลว จะไมคืนเงินไมวากรณีใดๆ  
รวมท้ังการยายสาขา ยายคณะ ยายระบบการเรียน  
และไมสามารถขอเก็บสิทธิ์ไวใชในปถัดไปได ** 

วันท่ี 2 – 8 มีนาคม 2563 

7. รายงานตัว ลงทะเบียน และตรวจสุขภาพ แจงภายหลัง 

8. ปฐมนิเทศ วันเสารท่ี 18 กรกฎาคม 2563 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/TETET/  

ยกเวนผูท่ีมีผลคะแนนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

http://admission.kmutt.ac.th/announce/master/test-tetet 

2. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผูเขาศึกษากอนสมัคร ผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th 

3. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (อาคารจอดรถ 

14 ชั้น ชั้น 6B) หรือบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 มจธ.  

ตั้งแตวันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันจันทรท่ี 17 กุมภาพันธ 2563  หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร 

4. แนะนําหลักสูตร Open House วันอาทิตยท่ี 19 มกราคม 2563 ณ อาคารเคเอกซ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

5. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และ www.gmi.kmutt.ac.th 
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จํานวนการรับนักศึกษา และ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 

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

ท่ี สาขาวิชา 
จํานวน 
การรับ 
(คน) 

วัน – เวลาในการ 
ดําเนินการเรียนการสอน 

1 
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
(Logistics and Supply Chain Management : LGM) 

10 วัน – เวลาราชการ (จ – ศ) 

30 
นอกวัน – เวลาราชการ (จ – ศ) 

เวลา 18.00 – 21.00 น. 
 

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

ท่ี สาขาวิชา 
จํานวน 
การรับ 
(คน) 

วัน – เวลาในการ 
ดําเนินการเรียนการสอน 

1 การจัดการ (Management)  นอกวัน – เวลาราชการ (จ – ศ) 
และวันเสาร - อาทิตย 

 - วิชาเอก การบริหารจัดการองคกร 
(Organization Management : OGM) 

25 วันจันทร อังคาร พฤหัสบดี และเสาร 

 - วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation Management : TIM) 

20 วันอังคาร เสาร และอาทิตย 

 - วิชาเอก การบริหารโครงการ 
(Project Management : PJM) 

20 

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

20 

 - วิชาเอก การจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Management : DBM) 

20 

2 
การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Entrepreneurship Management : EPM) 

40 
นอกวัน – เวลาราชการ  

วันพุธ และเสาร 
 

 

 


