
1 การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย 
   - วิชาเฉพาะ (สาขาการบริหารการศึกษา)
   - วิชาการวิจัย
2 การสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยสมรรถนะวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ความสามารถ และ
บุคลิกภาพ

      1. เป�นผู้สําเร็จการศึกษาขั�นปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที�
เกี�ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ป�นับถึงวันเป�ดรับสมัคร 
โดยผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานจากหน่วยงานมาพร้อม
ใบสมัคร
      2. เป�นผู้เคยทํางานวิจัยที�เป�นส่วนหนึ�งของการศึกษาขั�นปริญญาโท ที�ผ่านการทําวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) หรือสารนิพนธ์ หรือผลงานวิจัยเป�นที�ยอมรับของสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องนําเสนอบทคัดย่อในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

  3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที�มหาวิทยาลัยกําหนด
3.1 TOEFL

- Paper-based Test section ที� 2 และ 3  ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
- Paper-based Total                       ไม่น้อยกว่า 450
- Computer-based Test Section ที� 2  14 คะแนน   และ  Section ที� 3  13 คะแนน
- Computer-based Total    ไม่น้อยกว่า 133
- Internet-based Total       ไม่น้อยกว่า 45

3.2  IEL TS      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 
โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป� นับจากวันที�สอบผ่านจนถึงวันที�สมัครเข้าศึกษา กรณีเป�นผล
สอบวิชา 01355501 ให้นับจากวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ของภาคการศึกษาที�สอบผ่าน 
3.7 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร English Preparation for Graduate Studies ของ
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

(Educational Administration)(Educational Administration)

.1  ผู้บริหารสถานศึกษา
2  ผู้บริหารการศึกษา
3 นักวิชาการศึกษา
4 ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
5 นักวิจัยขั�นสูงทางการศึกษา
6 นักวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

ค่าสมัครค่าสมัคร  
1,500 บาท1,500 บาท

1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน 2 ชุด
2 สําเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท (TH/EN) จํานวน 2  ชุด
3 สําเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

จํานวน 2  ชุด
4  หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางาน
5  หนังสือรับรองคุณสมบัติประจําตัว 3 ชุด (ผู้รับรองที�ไม่ใช่ญาติ)
6  สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2  ชุด
7  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ชุด
8  สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด (หากยังไม่มีผลสอบ

ให้แนบหนังสือผ่อนผันผลสอบภาษาอังกฤษ)

* ผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที�ระบุในใบแจ้งหนี�ที� ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
แล้วนําใบนําฝากเขียน ชื�อ-สกุลผู้สมัคร (ตัวบรรจง) แนบมาพร้อมกับใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

ส่งทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัครที�ถูกต้องครบถ้วน
ส่งมาที� ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ตู้ ปณ. 1076 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903  
โดยประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที� 12 มี.ค. 64 

ส่งด้วยตนเอง : ส่งหลักฐานการสมัครที�ถูกต้องครบถ้วน ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 1 ชั�น 1 ห้อง 1-109  
(หยุดทําการทุกวันพุธ วันพฤหัสบดีและวันหยุดราชการอื�นๆ)

Doctor of Education Program in Educational Administration
Faculty of Educution @ Kasetsart University

- รับสมัคร                       2 พ.ย. 63 - 19 มี.ค. 64
- ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�สอบฯ          31 มี.ค. 64
- สอบข้อเขียน                          20 เม.ย 64
- สอบสัมภาษณ์                        26 เม.ย 64
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา          7 พ.ค. 64
- รายงานตัวและชําระค่าลงทะเบียน    7 พ.ค. - 2 มิ.ย. 64

     หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 3 ป� แต่ละป�แบ่งการศึกษาออก
เป�น 2 ภาคการศึกษา ตามปฏิทินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันเสาร์- อาทิตย์ ระหว่างเวลา
08.00 - 17.00 น. และวันเวลาที�จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ทางการบริหารตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
โทร 02-9428413 , 02-9428200-45
ต่อ  611884

อาชีพที�สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

แผนการเรียน :
   หลักสูตรแบบ 2.1  รับจํานวน  10  คน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร :  476,940 บาท
     *ทั�งนี�ไมร่วมการศึกษาดงูานและตําราเรยีน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ�สมัครสอบ

วิธีการคัดเลือก

กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

ระยะเวลาเรียน    

หลักฐานการสมัคร

การรับสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม

www.sp-grad.edu.ku.ac.th


