
 

  
การรับสมัครนิสิตระดบับัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2566 

 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา รหัสสาขาวิชา X F 7 6 
โครงการ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 
คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
จำนวนที่จะรับ ภาคต้น            10     คน ภาคปลาย         10        คน 
แบบ/แผน - แบบ 2.1        - แบบ 2.1    

 

   
คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาท่ีเรียนวิชาเฉพาะด้านในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ 
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ  
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิทยาศาสตร์ต้องสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขา
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

4. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

 

ขั้นตอน 
วัน เวลา สถานที่ วัน เวลา สถานที่ 

ภาคต้น ภาคปลาย 
1. กรอกใบสมัครออนไลน์  17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

https://mis.grad.ku.ac.th/application/th 
2. ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก 
(เฉพาะผู้ท่ีชำระเงินค่าสมัครแล้ว) 

21 เมษายน 2566 29 กันยายน 2566 

3. ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

11 พฤษภาคม 2566 17 ตุลาคม 2566 

4. สอบข้อเขียน  20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 
ห้อง EDS1-301 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 
ห้อง EDS1-301 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

5. สอบสัมภาษณ ์ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้อง EDS1-301 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

28 ตุลาคม 2566  เวลา 13.00-16.00 น. 
ห้อง EDS1-301 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

6. ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2566 
ทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ไม่เกินวันที่ 7 พฤศจกิายน 2566 
ทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7. รายงานตัวพร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

7 – 18 มิถุนายน 2566 7 – 19 พฤศจิกายน 2566 

8. เปดิเรียน ..... มิถุนายน 2566 
(กำหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้) 

… พฤศจิกายน 2566 
(กำหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้) 

*เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ edu.kps.ku.ac.th 
 
 
 



 

  
การรับสมัครนิสิตระดบับัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2566 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 ชุด โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th 
2. สำเนาใบคะแนน (Transcript) ที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวัน/เดือน/ปี ทีส่ำเร็จการศึกษา ทัง้ระดบั   

ปริญญาตรีและปริญญาโท 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4. หลักฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรณีชื่อและ/หรือ 

นามสกุล ไม่ตรงกับปริญญาและ Transcript หรือหลักฐานอ่ืนๆ 
5.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
http://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&masterkey=5b73cc77842c5 
***ผูส้มัครต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจึงจะถือว่าการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับผูส้มัครที่
ต้องการขอผ่อนผันผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสามารถเข้าเปน็นิสิตทดลองเรียน หลังจากผา่นการ
พิจารณาคัดเลือก ทั้งนีผู้้สมัครสามารถเป็น “นสิิตทดลองเรียน” โดยขอผ่อนผันการส่งผลสอบ
ภาษาอังกฤษ ภายใน 1 ปี นบัจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนัน้จะหมดสภาพนิสติ 

 
ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารประกอบการสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ 2 ช่องทาง  

1) ส่งเอกสารด้วยตนเองและชำระเป็นเงินสด จำนวน 1,700 บาท (ค่าใบสมัคร 200 บาท และค่าสมัคร
สอบ 1,500 บาท) ที่ภาควชิาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร 1  คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ หรือ 

2) อัพโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานการโอนเงนิทางเว็บไซต์รับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยโอนเงินค่าสมัครรวม 1,700 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ 0872561518 
นางนันทรัตน์ เครืออินทร์  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม   
 ระยะเวลาการศึกษา:  ภาคต้น      มิถุนายน – ตุลาคม  
      ภาคปลาย   พฤศจิกายน – มีนาคม 
 วัน – เวลาเรียน:   วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา 9.00 – 16.00  น. 
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:  ประมาณ 320,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดติดตอ่  
ผศ.ดร.นันทรัตน ์เครืออินทร์    087-2561518 

E-mail: nantarat.p@ku.th  
หรือ  

ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม  086-6203329  
(ประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ) 

E-mail: kopchem@gmail.com 


