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สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

สัตวศาสตร
สัตวบาล
เกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร)
ภาคตน
10 คน (รอบสอง)
- แบบ 1.1, 2.1
- แบบ 1.2, 2.2

5
5

คน
คน

รหัสสาขาวิชา X A 2 8

ภาคปลาย
- แบบ 1.1, 2.1
- แบบ 1.2, 2.2

6

คน
4
2

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

แบบ 1.1 และ 2.1
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชาสัตวศาสตร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&masterkey=5b73cc77842c5)

3. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แบบ 1.2 และ 2.2
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาสัตวศาสตร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ที่มีผลการเรียนดีมาก
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&masterkey=5b73cc77842c5)

3. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หมายเหตุ: สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร เกษตรเขตรอน
เทคนิคการสัตวแพทย สัตวแพทยบัณฑิต สัตววิทยา พันธุศาสตร ชีวเคมี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฯลฯ
• โปรดระบุหมวดวิชาสาขาทีส่ นใจจะทำวิจัย: การผลิตสัตวในดานโภชนศาสตรสตั ว, สรีรวิทยาของสัตว,
การปรับปรุงพันธุสัตว โดยเขียนใสกระดาษขนาด 3×4 นิ้ว แนบมากับใบสมัคร
• Research Pre-proposal ความยาวไมเกิน 4 หนา จำนวน 1 ชุด
• ประวัตผิ ูสมัครเขาศึกษา ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1) ชื่อ-นามสกุล ผูส มัคร
2) งาน/ตำแหนง-หนวยงานในปจจุบนั
3) สถานที่ติดตอ, เบอรโทรศัพท, E-mail 4) ประวัติการศึกษา
5) ประวัติการทำงาน
6) ผลงานทางวิชาการหรือผลงานตีพิมพ (ถามี)
7) การอบรม/ศึกษาดูงาน (ถามี)
8) ขอมูลอื่น ๆ เชน ทุน รางวัล การไดรับ
ประกาศเกียรติคุณ ผลงานสิทธิบตั ร (ถามี)
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รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทั่วไป,
ภาษาอังกฤษ และความรูทั่วไปทางสัตวบาล
เฉพาะหมวดวิชาทีส่ นใจจะเขาศึกษา
(โภชนศาสตรสตั ว, สรีรวิทยาของสัตว
หรือการปรับปรุงพันธุสัตว)
2. นำเสนอผลงานและสัมภาษณ

ภาคตน

วัน เวลา สถานที่สอบ

ภาคปลาย

10 มกราคม 2563
09.00 – 12.00 น.
ชั้น 3 อาคารจรัด สุนทรสิงห
คณะเกษตร

3 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 12.00 น.
ชั้น 3 อาคารจรัด สุนทรสิงห
คณะเกษตร

24 มกราคม 2563
09.00 – 12.00 น.
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ชั้น 3 อาคารจรัด สุนทรสิงห

13 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 12.00 น.
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ชั้น 3 อาคารจรัด สุนทรสิงห

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

http://www.agr.ku.ac.th
- ภาคตน (วันที่ 17 มกราคม 2563 (รอบสอง)
- ภาคปลาย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ขอมูลเพิ่มเติม

เมื่ อ สำเร็ จ การศึ ก ษาแล ว จะมี ค วามรู ค วามสามารถด า นการค น คว า วิ จั ย ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห สามารถสรางงานวิชาการในระดับมาตรฐานสากล เพื่อนำไปใชประโยชนในงาน
ดานการบริหารจัดการผลิตและการพัฒนาพันธุสัตว ตลอดจนงานวิจัยดานสัตวศาสตรของภาครัฐและเอกชน และเปด
โอกาสให บุ ค ลากรในภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเพิ่ มพู น ความรู เพิ่ มทั ก ษะและความชำนาญในดานการผลิ ตและ
การพัฒนาพันธุสัตวเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

หากมีขอสงสัยโปรดติดตอภาควิชา
 0-2579-1120 หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th
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