
รายละเอียดการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 
คณะ     เศรษฐศาสตร    ระดับ  ปริญญาเอก แบบ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2    

 ปริญญาโท แบบ 3  
 ประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง   ประกาศนยีบัตรบณัฑิต  

สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร แบบ/แผน    ข             ภาค  ปกต ิ  พิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
จํานวนที่รับ    70    คน - รับทั่วไป    70     คน - รับตามความตองการของสวนราชการ    -    คน 
จํานวนตามแผน ........ 70....คน ตอ ปการศึกษา 
จํานวนประกาศรับ ........ -....คน ตอ ภาคการศึกษา 
แบงเปนแขนงวิชา (ถาม)ี  - ไมมี - 
เงื่อนไขในการรับสมัคร (ถามี)  
(เชน จํานวนแขนงวชิาที่ใหเลือกได, การสงวนสิทธิ์การยกเลิกการสมัครถาผูสมัครไมเปนไปตามเปาหมาย) 

- ไมมี 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา 
1. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และควรเปนผูมีความรูพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
2. ตองมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป 
หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (เชน หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา ผลงานวิจัย ฯลฯ) 
1. หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน  
2. ขอมูลเพิ่มเติมตามความตองการของสาขาวิชา  
3. สําเนาการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไมเกิน 2 ป ของ TOEFL , IELTS , TEGS หรืออ่ืนๆ (ถามี) 
ระยะเวลาการรับสมัคร  
19 ธันวาคม 2559 – 12 เมษายน 2560 
รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
1. สอบขอเขียน (ระบุวิชาที่สอบ) 
- ไมมี 
 
2. สอบสัมภาษณ  
- เฉพาะผูผานการพิจารณาจากคณะฯ 
- ผูสมัครจะตองเตรียมหัวขอที่จะสอบ
สัมภาษณตามที่แจงในแบบกรอบขอมูลเพิ่มเติม
ตามความตองการของสาขาวิชา 

 
 
 

29 เมษายน 2560 
เร่ิมเวลา 09.00 น. 

 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร 

 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่....24..เมษายน...2560....เวลา..12.00.น....www.econ.cmu.ac.th 
หากผูสมัครตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับสาขาวิชาเพิ่มเติม ติดตอไดที่  คุณยุพวดี  อินตะวงค 
โทรศัพท      053-942251  โทรสาร 053-942214 Email: yupawadee.econ@gmail.com 
Homepage  www.econ.cmu.ac.th 
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  120,000 บาท ตอหลักสูตร / 30,000 บาท ตอภาคการศึกษา 
หมายเหตุ: เรียนวันเสาร-อาทิตย 
 
 

http://www.econ.cmu.ac.th/
http://www.econ.cmu.ac.th/


เฉพาะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย 

เฉพาะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ  
หนังสือรับรองประสบการณทํางาน 

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว(ผูรับรอง)............................................................................................... 
ตําแหนง................................................................... สถานที่ทํางาน............................................................. 
.............................................................................................เก่ียวของเปนผูบังคับบัญชา/หัวหนาของผูสมัคร 
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว (ผูสมัคร)..................................................................................................... 
ตําแหนง............................................................... สถานที่ทํางาน............................................................... 
ปฏิบัติงานในหนาที.่..................................................................................................................................... 
ตั้งแตวันที.่................เดือน................................พ.ศ. ................. รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน....................... ป 
........................ เดือน (นับถึงวนัที่ยื่นใบสมัคร) 
 

ใหไว ณ วันที ่........................... เดือน........................................... พ.ศ. ......................... 
 

(ลงนาม) ……………………………………………………………………….. 
(………..……………………………………………………………..) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………….. 
    (ประทบัตราหนวยงานผูออกหนังสือ) 

___________________________________________________________________________________ 
กรณีเปนเจาของกิจการหรือผูประกอบการ 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว (ผูสมัคร)........................................................................................................ 
ตําแหนง.....................................................สถานทีป่ระกอบการ.............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
ไดเปนเจาของกิจการ/หรือเปนผูประกอบการมาตัง้แตวันที.่.....................เดือน...............................พ.ศ.................. 
ตําแหนง.......................................................................... สถานที่ทํางาน.................................................................. 
รวมระยะเวลา..........................ป................... เดือน(นับถึงวันยืน่ใบสมัคร) ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานคือ....................มา
พรอมนี้(หลักฐานที่แสดงวาเปนเจาของกิจการ/เปนผูประกอบการ/มีประสบการณที่เชื่อถือได) 
 

(ลงนาม) ……………………………………………………………………….. 
(…………………………….………………………………………..) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………….. 
…………….. / …………….. / …………….. 

 

 



 
ขอมูลสําหรับผูสมัครสอบคัดเลอืกเขาศึกษาในหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
 

1. ขอมูลสวนตัว 
1.1 ชื่อ........................................................................... นามสกุล ....................................................................... 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................ 
1.2 เลขประจําตัวสอบ ………………………………………………………………………………………………………………….………. 
1.3 เพศ   ชาย   หญิง 
1.4 อายุ……………………………….….ป 
2. หัวขอท่ีทานเลือกเพ่ือการสอบสัมภาษณ (โดยท่ีทานจะตองบรรยายใหคณะกรรมการฟงประมาณ 10 นาที 
และตอบคําถาม 25 นาที 

2.1 การเงินการธนาคาร 
หัวขอ............................................................................................................................................................ 
2.2 การจัดการ 
หัวขอ............................................................................................................................................................. 
2.3 การคาและการตลาดระหวางประเทศ 
หัวขอ............................................................................................................................................................ 
2.4 เศรษฐกิจทั่วไป 
หัวขอ............................................................................................................................................................. 
2.5 ตลาดหลักทรัพยและการลงทุน 
หัวขอ............................................................................................................................................................. 

3. ขอมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.1 สาขาวิชาที่จบ โปรดระบุ........................................................................................................................... 
3.2 มหาวิทยาลัยที่จบ โปรดระบุ.................................................................................................................... 
3.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม ............................................................... 
3.4 วิชาคณิตศาสตรและสถิติ ทีเ่รียนในระดับปริญญาตรี(ถามี) โปรดระบุ (ใหทาํเคร่ืองหมาย * ในTranscript หนา

วิชาที่นํามากรอกขอมูล ) 
วิชา     เครดิต    เกรด 

1.......................................................... ....................................... ........................................ 
2.......................................................... ....................................... ........................................ 
3.......................................................... ....................................... ........................................ 
4.......................................................... ....................................... ........................................ 
5.......................................................... ....................................... ........................................ 
 
3.5 วิชาภาษาอังกฤษที่เรียนระดับปริญาตรี โปรดระบุ (ใหทําเคร่ืองหมาย * ใน Transcript หนาวิชาที่นํามากรอกขอมูล) 

วิชา     เครดิต    เกรด 
1.......................................................... ....................................... ........................................ 
2.......................................................... ....................................... ........................................ 
3.......................................................... ....................................... ........................................ 
4.......................................................... ....................................... ........................................ 
5.......................................................... ....................................... ........................................ 
 
 
 

 

 

 

 

  

 



4. ขอมูลการศึกษาระดับปริญญาโท 
4.1 สาขาวิชาที่จบ โปรดระบุ........................................................................................................................ 
4.2 มหาวิทยาลัยที่จบ โปรดระบุ.................................................................................................................. 
4.3 คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโท....................................................................................................... 

5. ขอมูลการทํางาน 
5.1 รวมประสบการณการทํางาน................................................. ป 
1. สถานที ่................................................ ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสือรับรอง 
2. สถานที ่................................................ ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสือรับรอง 
3. สถานที่ ...............................................  ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสือรับรอง 
5.2 อาชพีของทานในปจจุบัน 

� 1. ขาราชการทัว่ไป    � 11. ธกส. 
� 2. ขาราชการอาจารย มหาวิทยาลัย  � 12. ธนาคารออมสิน 
� 3. ขาราชการอาจารย วิทยาลัย  � 13. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
� 4. ขาราชการอาจารย โรงเรยน   � 14. ธนาคารพาณิชยอื่นๆ 
� 5. อาจารย มหาวิทยาลัยเอกชน   � 15. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
� 6. อาจารย วิทยาลัยเอกชน   � 16. บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย 
� 7. อาจารย โรงเรียนเอกชน   � 17. สถาบันการเงินอื่น ๆ 
� 8. รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มิใชธนาคาร  � 18. เอกชนทั่วไป 
� 9. ธนาคารแหงประเทศไทย   ระบุ …………………………………………………. 
� 10. ธนาคารกรุงไทย    � ขนาดของทุนจดทะเบียนของกจิการ 

………………………………………………………… 
5.3 ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบันขาราชการ 

� 1. ขาราชการ ระบุซี................................................. 
� 2. เอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
� 3. เจาของกิจการ 
� 4. ต้ังแตผูอํานวยการขึ้นไป 
� 5. ผูจัดการ 
� 6. รองผูจัดการ 
� 7. ผูชวยผูจัดการ 
� 8. หัวหนาแผนก 
� 9. เจาหนาที่ทัว่ไป 
� 10. อื่น ๆ ระบุ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ประวัติการศึกษา การอบรม การทํางาน หนาทีก่ารงานอื่น ๆ (รวมทั้งการเปนวิทยากร) นอกเหนือจากหนาที่การ 
งานหลัก ความถนัดพิเศษตาง ๆ สมาชิกองคกร เกียรติคุณ กีฬา งานอดิเรก งานสังคมสงเคราะห และกจิกรรม 
อื่น ๆ ที่ทานเห็นวาเปนจุดเดน ของทาน ตลอดจนเหตุผลที่ทานตองการเขาเรียนเศรษฐศาสตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


	แบ่งเป็นแขนงวิชา (ถ้ามี)  - ไม่มี -

