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สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ / แผน

เศรษฐศาสตร์
รหัสสาขาวิชา X G 6 8
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
ภาคต้น 10 คน
ภาคปลาย - ไม่เปิด แผน 1.1 และ 2.1

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้
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 Test ไม่น้อยกว่า 133
- Internet-based Total ไม่น้อยกว่า
2.2 IELTS 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 โดยผลสอบต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบผ่านจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา กรณีเป็นผลสอบวิชา 01355501 ให้นับจากวันสุดท้ายของ
การส่งคะแนนสอบไล่ของภาคการศึกษาที่สอบผ่าน

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. จําหน่ายใบสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
4. สอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
6. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบสัมภาษณ์และนําเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์: วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
1 – 10 พฤษภาคม 2560

ภาคปลาย
-
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เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ จํานวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัครและบัตรประจําตัว
3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและโท อย่างละ 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กําลังรอสภาอนุมัติ” (สําหรับผู้ที่เรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ใบคะแนนยังไม่
ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา)
5. สําเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและโท อย่างละ 2 ฉบับ
6. ผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูส้ มัครจํานวน 3 ฉบับ
8. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน
9. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
10. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ จํานวน 2 ฉบับ
11. ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
12. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน 2 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์และนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
(ระบุเฉพาะที่มีการสอบข้อเขียนเท่านัน้ )

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
ภาคปลาย
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
-

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:

วันที่
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูรอ้ น

เดือน
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

วัน – เวลาเรียน:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และ/เสาร์-อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 1,320,000 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชา
ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2562-0233 , 08-1553-0959 โทรสาร 0-2562-0233 ต่อ 802
Website : http://www.grad.eco.ku.ac.th/

