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เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสสาขาวิชา X F 7 8
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
ศึกษาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ,
ชื่อปริญญา
ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จํานวนที่จะรับ ภาคต้น
15 คน
ภาคปลาย - ไม่เปิด สาขาวิชา
โครงการ
คณะ

แบบ/แผน

- แบบ 2.1

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โสตทัศนศึกษา
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2.1 TOEFL
- Paper-based Test section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
- Paper-based Total
ไม่น้อยกว่า 450
- Computer-based Test
Section ที่ 2 14 คะแนน และ
Section ที่ 3 13 คะแนน
- Computer-based Total
ไม่น้อยกว่า 133
- Internet-based Total
ไม่น้อยกว่า 45
2.2 IEL TS
คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
2.3 CU-TEP
คะแนนไม่น้อยกว่า 45
2.4 KU-EPT
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.5 KU-TOEFL-ITP
คะแนนไม่น้อยกว่า 450
2.6 วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย ระดับคะแนน S
โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่านจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา กรณีเป็นผลสอบวิชา
01355501 ให้นับจากวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ของภาคการศึกษาที่สอบผ่าน
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้สําเร็จปริญญาโทในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือสําเร็จปริญญาโทในสาขาอื่น และมีประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
การศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ปี (มีหลักฐาน
แสดงชั ด เจน) และนับ อายุง านจากวัน ที่ เริ่ มเข้ า ปฏิ บัติง านตามหลัก ฐาน ผู้ ส มัค รจะต้อ งแนบหลั ก ฐานหนัง สื อรับ รอง
ประสบการณ์ทํางานจากหน่วยงานพร้อมใบสมัคร
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กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดาวน์โหลดใบสมัคร www.edu.ku.ac.th
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น
6 มี.ค. 60
6 มี.ค. – 30 เม.ย. 60
15 พ.ค. 60
27 พ..ค. 60
30 พ.ค. 60
3-4 มิ.ย. 60
12 มิ.ย. 60
1 – 10 ก.ค. 60

ภาคปลาย

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครยืน่ ใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วน ระหว่างเวลา 9.00-1500 น. ยกเว้นวันพุธวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สําเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาษาไทย และ/หรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด ผู้สมัครทีส่ ําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบ
สําเนาใบคะแนนในระดับ ปวส./ป.ม./พ.ม./ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามา
ด้วย จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จํานวน 2 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1” จํานวน 2 รูป
4. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ชุด
5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ชุด
6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน จํานวน 2 ชุด (ต้นฉบับและสําเนา)
7. หนังสือรับรองคุณสมบัติประจําตัว การศึกษาและอาชีพ จํานวน 3 ชุด (ผู้รับรอง 3 ท่านที่ไม่ใช่ญาติ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.edu.ku.ac.th
รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
ภาคปลาย
27 พ.ค. 60
เวลา 09.00 น.
คณะศึกษาศาสตร์
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วิชาที่สอบ
2. สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
ภาคปลาย
3-4 มิ.ย. 60
เวลา 08.30 – 16.30 น.
คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 60
(ระบุเฉพาะที่มีการสอบข้อเขียนเท่านัน้ )

สถานที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร์หรือเว็บไซต์ http://www.edu.ku.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
476,940
บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8413 (สายตรง) หรือ 0 2942 8200 – 45 ต่อ 1884 , 1527

