โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ)
Doctor of Philosophy (Economics)
กําหนดการรับสมัครนิสิตใหม
รุนที่ 12 ประจําภาคตน ปการศึกษา 2564
วันรับสมัคร: วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563
แนะนําหลักสูตร: วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ: วันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2563
สงโครงรางโครงการวิทยานิพนธ: วันจันทรที่ 11 มกราคม 2564
สอบสัมภาษณและนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ: วันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา: วันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ 2564
*ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน: ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การชําระคาเลาเรียนสามารถแบงจายได รายละเอียดติดตอโครงการฯ
*กรอกประวัตินิสิตใหมทางอินเตอรเน็ต: ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*รายงานตัว: ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*เรียนปรับพื้นฐาน: ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564
เปดภาคเรียน: มิถุนายน 2564 (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
หมายเหตุ: * โปรดดูประกาศของโครงการฯ อีกครั้ง

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ใบสมัครของโครงการฯ จํานวน 1 ชุด
รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ติดมุมขวาดานบนใบสมัครและบัตรประจําตัว
สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและโท อยางนอย 2 ฉบับ
หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแลว กําลังรอสภาอนุมัติ (สําหรับผูที่เรียนครบหลักสูตรแลว แตใบคะแนนยังไม
ระบุวัน เดือน ปจบการศึกษา
สําเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและโท อยางนอย 2 ฉบับ
ผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัครจํานวน 3 ฉบับ
หนังสือรับรองประสบการณทํางาน
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ จํานวน 2 ฉบับ
ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไมตรงกับใบรายงานคะแนน)

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความเชื่อถือ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้
3.1 TOEFL
- Paper-based Test section ที่ 2 และ 3
ไมนอยกวา section ละ 45 คะแนน
- Paper-based Total
ไมนอยกวา 450
- Computer-based Test
Section ที่ 2 14 คะแนน และ
Section ที่ 3 13 คะแนน
- Computer-based Test
ไมนอยกวา 133
- Internet-based Total
ไมนอยกวา 45
3.2 IELTS
คะแนนไมนอยกวา 5.0
3.3 CU-TEP
คะแนนไมนอยกวา 45
คะแนนไมนอยกวารอยละ 50
3.4 KU-EPT
3.5 KU-TOEFL-ITP
คะแนนไมนอยกวา 450
3.6 วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับคะแนน S
โดยผลสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบผานจนถึงวันที่สมัครเขาศึกษา กรณีเปนผลสอบวิชา 01355501 ให
นับจากวันสุดทายของการสงคะแนนสอบไลของภาคการศึกษาทีส่ อบผาน

เกณฑการคัดเลือก

หลักการคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษา ใชวิธีการสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรูวิชาการ ความตั้งใจ และ
ความสามารถตลอดจนเวลาที่จะใหในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และการนําเสนอ
โครงการวิทยานิพนธ (Dissertation Proposal)

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ)
Doctor of Philosophy (Economics)
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
1. ทุนจากโครงการฯ
1.1 ทุนสําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี
1.2 ทุนสําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดน
1.3 ทุนสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ
1.4 ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
1.5 ทุนสนุบสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษา
ตามที่โครงการฯ กําหนด
1.6 ทุนนิสิตชวยงานบริการวิชาการและงานบริการ
ดานการเรียนการสอน
http://www.grad.eco.ku.ac.th
2. ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:
http://www.grad.ku.ac.th/scholarship/index.php
---------------------------------------------------------------------------กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสําเร็จการศึกษา
1. กิจกรรมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสรางกลุมสัมพันธ
2. กิจกรรมการนําเสนอโครงการวิทยานิพนธและเสริมสราง
กลุมสัมพันธ
3. กิจกรรมแนะนําหลักสูตร
4. การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ
5. โครงการ THESIS CAMP
6. โครงการอบรมการอานบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
7. โครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ
8. การฝกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับงานวิจัย ทางดานเศรษฐศาสตร
9. กิจกรรมอื่นๆ
หมายเหตุ: * ทุนการศึกษาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
โปรดสอบถามโครงการฯ
* การชําระคาเลาเรียนสามารถแบงจายได
รายละเอียดติดตอโครงการ

