
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

Doctor of Philosophy (Economics) 
ก าหนดการรับสมัครนิสิตใหม ่

รุ่นที่ 12 ประจ าภาคตน้ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 
 

วันรับสมัคร: วันพธุท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 
 

แนะน าหลักสูตร: สอบถามได้ท่ีโครงการฯ 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: วันจันทรท่ี์ 21 มีนาคม 2565 
 

ส่งโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์: วันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 
 

สอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์:  วันเสาร์ท่ี 9 เมษายน 2565 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา:  วันพุธท่ี 20 เมษายน 2565 
 

*ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน: ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   การช าระค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายได้ รายละเอียดติดต่อโครงการฯ 
 

*กรอกประวัตินิสิตใหม่ทางอินเตอร์เน็ต: ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

*รายงานตัว: ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

*เรียนปรับพื้นฐาน: ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565  
 

เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2565 (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
หมายเหตุ: * โปรดดูประกาศของโครงการฯ อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 

1. ใบสมัครของโครงการฯ จ านวน 1 ชุด 

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ตดิมุมขวาด้านบนใบสมัครและบัตรประจ าตัว 

3. ส าเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและโท อย่างน้อย 2 ฉบับ 

4. หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแล้ว ก าลังรอสภาอนุมัติ (ส าหรับผู้ที่เรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ใบคะแนนยังไม่
ระบุวัน เดือน ปีจบการศึกษา 

5. ส าเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและโท อย่างน้อย 2 ฉบับ 

6. ผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจ านวน 3 ฉบับ  
8. หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน 

9. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 

10. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ จ านวน 2 ฉบับ 

11. ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 

12. ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 2 ฉบับ (กรณีชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน) 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และบณัฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเช่ือถือ 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00  
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้  

3.1 TOEFL 
- Paper-based Test section ที่ 2 และ 3    ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน 
- Paper-based Total      ไม่น้อยกว่า 450 
- Computer-based Test     Section ที่ 2 14 คะแนน และ 

Section ที่ 3 13 คะแนน 
- Computer-based Test     ไม่น้อยกว่า 133 
- Internet-based Total     ไม่น้อยกว่า 45 

3.2 IELTS       คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 
3.3 CU-TEP       คะแนนไม่น้อยกว่า 45 
3.4 KU-EPT       คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 
3.5 KU-TOEFL-ITP      คะแนนไม่น้อยกว่า 450 
3.6  วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย ระดับคะแนน S 

โดยผลสอบต้องมีอายไุม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบผ่านจนถึงวันท่ีสมคัรเข้าศึกษา กรณีเป็นผลสอบวิชา 01355501 ให้
นับจากวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ของภาคการศึกษาทีส่อบผ่าน 

 

เกณฑ์การคัดเลือก 
หลักการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้วิชาการ ความตั้งใจ และ

ความสามารถตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และการน าเสนอ
โครงการวิทยานิพนธ์ (Dissertation Proposal) 



 
 

 
                    

           โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      
            สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
       Doctor of Philosophy (Economics)  
ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก    

1. ทุนจากโครงการฯ 
 1.1 ทุนส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี  

1.2 ทุนส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น  
1.3 ทุนสนับสนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์  
1.4 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
1.5 ทุนสนุบสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษา 
      ตามท่ีโครงการฯ ก าหนด 
1.6 ทุนนิสิตช่วยงานบริการวิชาการและงานบริการ  
      ด้านการเรียนการสอน 

http://www.grad.eco.ku.ac.th  
2. ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:   
    http://www.grad.ku.ac.th/scholarship/index.php 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการส าเร็จการศึกษา 

1. กิจกรรมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ 
2. กิจกรรมการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และเสริมสร้าง 
    กลุ่มสัมพันธ์ 
3. กิจกรรมแนะน าหลักสูตร 
4. การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ  
5. โครงการ THESIS CAMP 
6. โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 
7. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 
8. การฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับงานวิจัย ทางด้านเศรษฐศาสตร์  
9. กิจกรรมอ่ืนๆ  

หมายเหตุ: * ทุนการศึกษาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 * การช าระค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายได้ 

รายละเอียดติดต่อโครงการฯ 

 
 
 

http://www.grad.ku.ac.th/scholarship/index.php

