
 

  
การรับสมัครนิสิตระดบับัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบสอง 

 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา รหัสสาขาวิชา X F 7 6 
โครงการ โครงการหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 
คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (วิทยาศาสตรศ์ึกษา) 

จ านวนที่จะรับ ภาคต้น            10     คน ภาคปลาย         10      คน 
แบบ/แผน - แบบ 2.1 10 คน - แบบ 2.1 10 คน 

 

 
คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาท่ีเรียนวิชาเฉพาะด้านในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
หรือ 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ หรือ  

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิทยาศาสตร์ต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน
สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

4. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
ก าหนดการรับสมัคร 

ขั้นตอน 
วัน เวลา สถานที่ 

ภาคต้น (รอบสอง) ภาคปลาย 
1. จ าหน่ายใบสมัคร Download จากเว็บไซตค์ณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์*  

หรือติดต่อประธานโครงการ 
2. รับสมคัร 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 8 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2563 
3. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบ 23 มีนาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 
4. สอบข้อเขียน  4 เมษายน 2563 

เวลา 09.00-12.00 น. 
29  สิงหาคม 2563 

เวลา 09.00-12.00 น. 
ห้อง EDS1-301 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
5. สอบสัมภาษณ ์ 4 เมษายน 2563 

เวลา 13.00-15.00 น. 
29  สิงหาคม 2563 

เวลา 13.00-15.00 น. 
ห้อง EDS1-301 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
6. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้า
ศึกษา 

27 เมษายน 2563 21 กันยายน 2563 
ทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7. ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา รอตรวจสอบปฏิทินบัณฑติวิทยาลัย 1-10 ตุลาคม 2563 

*เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ edu.kps.ku.ac.th 
 



 

  
การรับสมัครนิสิตระดบับัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบสอง 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1.  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 1 ชุด (พร้อมช าระค่าใบสมัคร 200 บาท และคา่สมัครสอบ 1500 

บาท) ทางธนาณัติมายงั นางนนัทรัตน์ เครืออินทร์ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์            
ต. ก าแพงแสน อ. ก าแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือส่งด้วยตนเองที่ ภาควิชาครุศึกษา ชัน้ 3 
อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. ส าเนาใบคะแนน (Transcript) ที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวัน/เดือน/ปี ที่ส าเร็จการศึกษา ทัง้ระดบั   
    ปริญญาตรีและปริญญาโท 

 3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี) 
 5.  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 

6.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
http://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&mas
terkey=5b73cc77842c5 

     (ผู้สมัครต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารอ่ืนๆ จึงจะถือว่า  
การสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ ส าหรับผู้สมัครที่ต้องการขอผ่อนผนัผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตอ้ง
ส่งผลคะแนนที่ผา่นเกณฑ์ก่อนวนัประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียด
การขอผ่อนผันจากประธานโครงการฯ) 

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม   
 เปิดภาคเรียน:   ภาคต้น  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
                                                ภาคปลาย วันที่...รอตรวจสอบปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย 
 ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคต้น    มิถุนายน – ตุลาคม  
      ภาคปลาย พฤศจิกายน – มีนาคม 
 
 วัน – เวลาเรียน:   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00  น. 
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:  ประมาณ 340,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีข้อสงสัยโปรดตดิต่อ ผศ.ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์   
(ประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ) 

   087-2561-518 
หรือ E-mail: p_nantarat@yahoo.co.th หรือ fedunrp@ku.ac.th 

 
หรือ ผศ.ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิร ิ

 086-8666-757  
หรือ E-mail: tussatrin_k@yahoo.com หรือ  fedutrkr@ku.ac.th 
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