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สาขาวิชา
ภาควิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

หลักสูตรและการสอน
รหัสสาขาวิชา X
การศึกษา
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
ศึกษาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน), ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ภาคต้น 15 คน
ภาคปลาย - ไม่เปิดรับ - แบบ 2.1

F

6

8

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208
3. ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว ่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น 2564

ขั้นตอน
รอบที่ 1

1. รับสมัครออนไลน์
2. ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก

18 ธ.ค. 63

รอบที่ 2

ภาคปลาย
2564

2 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
19 มี.ค. 64

-

(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

29 ธ.ค. 63
16 ม.ค. 64
20 ม.ค. 64
23 ม.ค. 64
9 ก.พ. 64
9 ก.พ. – 10 มี.ค. 64

31 มี.ค. 64
20 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
25 เม.ย. 64
7 พ.ค. 64
7 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64

-

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วน ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ยกเว้นวันพุธวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 2 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1” จำนวน 2 รูป
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5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับและสำเนา)
8. หนังสือรับรองคุณสมบัติประจำตัว การศึกษาและอาชีพ จำนวน 3 ชุด (ผู้รับรอง 3 ท่านที่ไม่ใช่ญาติ)
รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน

2. สัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
(รอบที่ 1) 16 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(รอบที่ 2) 20 เมษายน 256
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(รอบที่ 1) 23 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(รอบที่ 2) 25 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ภาคปลาย
-

-

มิถุนายน 2564
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน– กันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
404,940
บาท

เวลา 08.00-17.00 น.

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

