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ภาคต้น
ภาคปลาย – ไม่เปิด - แบบ 2.1

7

คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (ดูประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th/download/app-59f1-%20eng/?wpdmdl=13366&masterkey%20=56a089940fd40)
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครบัณฑิตศึกษา
2. สําเนาใบคะแนน (Transcript) ของการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างละ 3 ฉบับ
3. สําเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างละ 3 ฉบับ

4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่จํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการ
รับรองจาก ก.พ.
5. หนังสือรับรองคุณสมบัติประจําตัว การศึกษาและอาชีพ ผู้รับรอง 3 คน ที่มิใช่ ญาติ และเพื่อน
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการที่มีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 3 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
9. หลักฐานอื่น ๆ อย่างละ 3 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
- สําเนาทะเบียนสมรส
10. เอกสารระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Objective)
11. ข้อเสนอโครงการร่างงานวิจัย (Research Proposal)
12. มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

12.1 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 ได้ 14 คะแนนและ section ที่ 3 ได้ 13 คะแนน
- Computer-based Total ไม่น้อยกว่า 133
- Internet-based Total ไม่น้อยกว่า 45
12.2 IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
12.3 CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่า 45
12.4 KU-EPT คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
12.5 KU-TOEFL-ITP คะแนนไม่น้อยกว่า 450
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12.6 วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ ระดับคะแนน S
โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบผ่านจนถึงวันทีส่ มัครเข้าศึกษา กรณีเป็นผลสอบวิชา
01355501 ให้นับจากวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ของภาคการศึกษาที่สอบผ่าน

กําหนดการรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น

ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปลาย

3 เมษายน 2560 – 19 พฤษภาคม 2560
29 พฤษภาคม 2560
5 – 16 มิถุนายน 2560
26 มิถุนายน 2560
1 – 5 กรกฎาคม 2560

-

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น

ภาคปลาย

6 มีนาคม – 7 เมษายน 2560
เวลา 09.00 -12.00 น. และ
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 1401 ชั้น 4 อาคาร 1
คณะบริหารธุรกิจ

-

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการศึกษา:

ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – เมษายน
วัน – เวลาเรียน:
วัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00–21.00 น.
วัน เสาร์ หรือ อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ขึ้นอยู่กบั อาจารย์ผู้สอนที่จะเลือกวัน)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:
850,000 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
02-942-8777 ต่อ 1832-3, 081-9147217
E-mail: phd.bus.ku@gmail.com

