
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
นักบริหาร (Executive) รุ่น 37 

 
คุณสมบัติ 

- ส่ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และมีประสบกำรณ์ท่ำงำนอย่ำงต ่ำ 8 ปี หรือ ส่ำเร็จ
กำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีสำมำรถรวมเวลำศึกษำเป็นประสบกำรณ์ได้ นับถึงวันที  1 
ธันวำคม 2564 (ควรมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร) 

- อำยุ 30 ปีขึ้นไป นับถึงวันที  1 ธันวำคม 2564 
- มีผลสอบ CU-TEP (คะแนนมีอำยุ 2 ปี นับแต่วันที สอบถึงวันที  1 ธันวำคม 2564)  

ซึ งมีเกณฑ์ดังนี้ 
คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่ำ 30 ไม่รับเข้ำศึกษำ 
คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 ถึง 37 ต้องเรียนวิชำภำษำอังกฤษเพิ มเติม 2 วิชำ 
คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 38 ถึง 44 ต้องเรียนวิชำภำษำอังกฤษเพิ มเติม 1 วิชำ 
คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ไม่ต้องเรียนวิชำภำษำอังกฤษเพิ ม 

     ต้องมีผลสอบ CU-TEP ภำยในวันที ปิดรับสมัคร หำกไม่มีผลสอบจะไม่รับพิจำรณำ 
 
การคัดเลือก -   สอบสัมภำษณ์  
จ านวนรับ -   รุ่นละประมำณ  50  คน 
การเรียน -   วันศุกร์ เวลำ 18.00 -21.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 09.00 -16.00 น. 
ภาษา  -   ไทย 
 
ค่าใช้จ่าย -  ค่ำเล่ำเรียนภำคกำรศึกษำต้น/ปลำย ภำคกำรศึกษำละ   24,500 บำท  
  -  ค่ำเล่ำเรียนภำคฤดูร้อน ภำคกำรศึกษำละ    7,750 บำท 

 -  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำต้น/ปลำย ภำคกำรศึกษำละ  95,000 บำท 
 -  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคฤดูร้อน ภำคกำรศึกษำละ   55,000 บำท 
    ค่ำใช้จ่ำยโดยเฉลี ยตลอดหลักสูตร (ประมำณกำร)   603,500 บำท 

ก าหนดการ 
1 ธันวำคม 2563 - 18 กรกฎำคม 2564 รับสมัคร Online ทำง https://mba.cbs.chula.ac.th 
8 สิงหำคม 2564    ประกำศรำยชื อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์รอบแรก 
16 - 22 สิงหำคม 2564   สอบสัมภำษณ์รอบแรก 
27 สิงหำคม 2564   ประกำศรำยชื อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์รอบแรก 
2 – 5 กันยำยน 2564    สอบสัมภำษณ์รอบสอง 
17 กันยำยน 2564   ประกำศรำยชื อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิตใหม่ 
17 - 19 กันยำยน 2564   รำยงำนตัวพร้อมกับช่ำระเงินในกำรเรียนปรับพื้นฐำน 
15 – 17 ตุลำคม 2564   ปฐมนิเทศ และ สัมมนำนิสิตใหม่  
22 ตุลำคม – 19 ธันวำคม 2564  เรียนปรับพื้นฐำน 
10 มกรำคม 2565   วันเปิดเรียนภำคกำรศึกษำแรก 



  
ขั้นตอนการสมัครสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม MBA Executive 

1. ตรวจสอบก่ำหนดกำรรับสมัครสอบสัมภำษณ ์
2. ท่ำกำรสมัครสอบออนไลนผ์่ำนทำง เว็บไซต์รับสมัคร MBA Application Online  (ควรใช้โปรแกรม 

Chrome หรือ Firefox แทนกำรใช้ Internet Explorer ในกำรเข้ำระบบรับสมัคร) โดยกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนก่อนวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร ( คู่มือสอนวิธีกำรสมคัรสอบออนไลน์ ) 

3. ผู้สมัครรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร ช่ำระเงิน และส่งมำตำมที อยู่หลักสูตรฯ ภำยในวันสดุท้ำย
ของกำรสมัคร  

4. ติดตำมประกำศรำยชื อผู้มสีิทธิส์อบสัมภำษณ์ทำง mba.cbs.chula.ac.th 
 

หลักฐานการสมัคร 
 หลังจำกกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร Online แล้ว ผู้สมัครจะต้องน่ำสง่หลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้ 

1. ใบปะหนำ้เอกสำรกำรสมัคร 
2. ใบสมัครสอบสัมภำษณ์จำกเว็บไซต์รับสมัคร MBA Application  
3. หนังสือ Recommendation จำ่นวน 2 ฉบับ  

3.1 กรณีเลือก Online Recommendation ให้ผู้รับรองส่ง Recommendation Letter  
ผ่ำนทำงระบบ    Online โดยไม่ต้องส่งเอกสำร หลักสูตรจะดึงข้อมูลจำกระบบโดยอัตโนมตัิ 
3.2 กรณีเลือก Paper Recommendation ให้ Download เอกสำร Recommendation Form  
ให้ผู้รับรองกรอกเอกสำรและแนบมำพร้อมกับหลักฐำนกำรสมคัร 

      4. ผลคะแนน CU-TEP (ตัวจริง) 
      5. ส่ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ 
      6. ส่ำเนำ Transcript ที ระบุวันส่ำเร็จกำรศึกษำ 1 ฉบับ   
      7. หนังสือรับรองกำรท่ำงำน ส่ำหรับประสบกำรณ์ตำมที ระบุ  
      8. ใบรับฝำกช่ำระเงนิค่ำสมัครสอบสัมภำษณ์ 
 
 การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก 

 ควำมพร้อมในกำรศึกษำ  
 ประสบกำรณ์กำรท่ำงำน  
 ศักยภำพในกำรเป็นนักบริหำร  
 บุคลิกภำพ 
 

เกณฑ์การคัดเลือก 
 ใช้วิธีการคัดเลือก 2 รอบ ได้แก่  
          รอบแรก  กำรสอบสัมภำษณ ์
             (ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้เข้ารับการคัดเลือกในรอบสอง) 
 รอบสอง  คัดเลือกโดยกำรพิจำรณำจำกกิจกรรมที หลักสูตรฯก่ำหนดในแต่ละปี 
 
 ส่งเอกสำรกำรสมัคร "ทั้งหมด" มำยังหลักสูตรภำยในระยะเวลำที ประกำศให้ส่งหลักฐำนกำรสมคัรมำตำมที 
อยู่หลักสูตร  (ระบุชื อโปรแกรมที สมัครสอบทำงมุมขวำลำ่งของซอง) กำรส่งหลักฐำนกำรสมัครจะยึดวันที ประทบัตรำ
ไปรษณียไ์ม่เกินวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร *กรุณำสง่เอกสำรกำรสมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์เท่ำนัน้* 
 


