
 
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. หลักสูตรการศึกษา 

 1.1 ระยะเวลาตามแผนการเรียน 2 ป จํานวน 44 หนวยกิต 
   วิชาเอกและวิชารอง ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
   การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) 6 หนวยกิต 

1.2 รายวิชาที่ศึกษา 

  1.2.1 วิชาเอกบังคับ  จํานวน  20  หนวยกิต 

   ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสังคม  
(Social Development Theory and Concepts) 
นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาสังคม  
(Public Policy and Social Development Planning) 
การจัดองคกรและผูนํากับการพัฒนาสังคม  
(Organization, Leadership and Social Development) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการพัฒนา  

(Information System for Development Planning) 

ทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะหระบบสังคม 
(Theory and Concepts of Social System Analysis) 

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

(Social Research Methodology for Development) 

สัมมนา Ι,ΙΙ (Seminar  Ι,ΙΙ) 

1.2.2 วิชาเอกเลือก  จํานวน  9  หนวยกิต   

ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบทและเมือง 

(Rural Development Strategies) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  

(Urban Development Strategies) 

การจัดการโครงการพัฒนา  

(Management of Development Projects) 

การพัฒนาในประเทศไทย 

(Development in Thailand) 

การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ 

(Comparative Social Development) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 

(Science and Technology for Development) 

ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา 

(Environment and Development) 
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1.2.1 วิชารอง  จํานวน  9  หนวยกิต 

เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ 

(Economics of Project Analysis)  

จิตวิทยาสังคมในการทํางาน 
(Social Psychology at Work) 

วัฒนธรรมกับการพัฒนา 
   (Culture and Development) 

 1.3 เวลาเรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ระหวาง พฤศจิกายน-กุมภาพันธ 

   ภาคการศึกษาที่ 2 ระหวาง มิถุนายน-กันยายน 

   ภาคฤดูรอน  ระหวาง เมษายน-พฤษภาคม 
   วันและเวลาเรียนปกติ นอกเวลาราชการ 

    วันศุกร  เวลา 18.00-21.00 น. 
    วันเสาร  เวลา 09.00-16.00 น. 
    วันอาทิตย เวลา 09.00-12.00 น. 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ 

เอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ที่ ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ 

 2.2 เปนผูมีความตั้งใจและสามารถจัดหาเวลาใหกับการศึกษาไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. การสมัครเขาศึกษา 

 3.1 การซื้อใบสมัคร 
  1) ซื้อใบสมัครดวยตนเอง (ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 30 กันยายน 2551) ชุดละ      
200 บาท  ไดที่ ส าขาพัฒนา สังคม  ช้ั น  1 อาคารบรร เจิด  คติการ  ( พัฒนา สังคม)  บัณฑิตวิทยาลั ย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางเวลา 09.00-16.30 น. ในวันจันทร ถึง วันศุกร  สวนวันเสาร เวลา 09.00- 

14.00  น.  เวนวันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ 

2) ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย (ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันศุกรที่ 19 กันยายน 2551) ชุดละ      

250 บาท โดยสงธนาณัติส่ังจายไปรษณีย เกษตรศาสตร ในนาม นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ หรือสงเปนเช็คที่

ธนาคาร (แคชเชียรเช็ค) ส่ังจาย นายพรเทพ  พัฒธนานุรักษ สงไปที่ :   สาขาพัฒนาสังคม  

       ตูปณ.1060 ปณฝ. เกษตรศาสตร  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
       50 พหลโยธิน เขตจตุจักร  
        กรุงเทพมหานคร 10903  
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 วงเล็บมุมซองวา “ซื้อใบสมัคร” และพรอมกันนี้ตองเขียนชื่อที่อยูของตัวทานใหชัดเจน    

ลงบนกระดาษเปลาขนาด 4x5 นิ้ว สอดมาในซองดวย เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะไดผนึกกระดาษนี้บนซองที่จะสง       

ใบสมัครมาใหทานทางไปรษณีย และโปรดแจงเบอรโทรศัพทหรือ e-mail address ที่สามารถติดตอทานไดมาพรอม

ดวย  
  3) การพิมพแบบฟอรมใบสมัครทางเวบไซต ซึ่งสาขาพัฒนาสังคมไดจัดทําแบบฟอรม 

ใบสมัครสําหรับผูที่ไมสะดวกในการซื้อและสมัครที่มหาวิทยาลัยดวยตนเอง โดยผานทางเวบไซตของมหาวิทยาลัย

http://www.grad.ku.ac.th , http://calendar.ku.ac.th 
 3.2 วิธีการสมัคร 

1) การสมัครดวยตนเอง (กรณีซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือส่ังซื้อทางไปรษณีย) 

   สมัครไดที่สาขาพัฒนาสังคม ช้ัน 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 30 กันยายน 2551 ระหวางเวลา 09.00-

16.30 น.         ในวันจันทรถึงวันศุกร สวนวันเสาร เวลา 09.00 - 14.00 น. เวนวันอาทิตยและวันนักขัตฤกษ คา

สมัครสอบ       คนละ 500 บาท 
2) สมัครทางไปรษณีย (กรณีซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือส่ังซื้อทางไปรษณีย) 

   ผู สมัครตองส ง ใบสมัคร  หลักฐานการสมัคร  และค าสมัครสอบทางไปรษณีย                

คนละ 550 บาท และตองจัดสงเอกสารการสมัครถึงสาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภายในวันศุกรที่  19  กันยายน  2551 โดยถือการประทับตราทางไปรษณีย หากพนกําหนดจะไมรับพิจารณา 

   มหาวิทยาลัยจะรับสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ เฉพาะผูที่สงหลักฐานการสมัคร

และชําระเงินคาสมัครครบถวน และจะจัดสงใบเสร็จรับเงินและบัตรประจําตัวผูสมัคร ไปยังที่อยูตามที่ 

ผูสมัครแจงไว ภายใน 1 สัปดาห หากไมไดรับโปรดติดตอ สาขาพัฒนาสังคม เบอรโทรศัพท  0-2579-1546 
หรือ 081-939-7629 

3) สําหรับกรณีพิมพใบสมัครจากทางเวบไซตของมหาวิทยาลัย 

   สามารถสงใบสมัครดวยตนเองหรือทางไปรษณีย ผูสมัครตองบันทึกขอมูลรายละเอียดการ

สมัครในแบบฟอรมที่กําหนดไว ใหครบถวนตามเงื่อนไขของแตละฉบับ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
(1) เขาเวบไซต http://www.grad.ku.ac.th , http://calendar.ku.ac.th  และเลือก

หัวขอใบสมัครใหครบถวน 

   (2) พิมพแบบฟอรมใบสมัครจากเครื่องพิมพ โดยใชกระดาษขนาด A4 สีขาวเทานั้น 

(ใบสมัครอยูหนา 6) 
   (3) บันทึกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนชัดเจน 
   (4) สงใบสมัครพรอมทั้งชําระเงิน โดย 
    - สมัครดวยตนเอง (ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 30 กันยายน 2551) ที่    

สาขาพัฒนาสังคม ช้ัน 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

ชําระคาใบสมัคร  200 บาท คาสมัครสอบ 500 บาท 
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   - สมัครทางไปรษณีย (ตั้งแตบัดนี้จนถึง วันศุกรที่ 19 กันยายน  2551) โดย

สงธนาณัติส่ังจายไปรษณีย เกษตรศาสตร ในนาม นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ หรือสงเปนเช็คที่ธนาคาร 

(แคชเชียรเช็ค) ส่ังจาย นายพรเทพ  พัฒธนานุรักษ เปนเงิน 750 บาท (เปนคาใบสมัคร 200 บาท  คาสมัคร

สอบ 500 บาท และคาธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย 50 บาท) สงไปที่   สาขาพัฒนาสังคม 
      ตูปณ.1060 ปณฝ. เกษตรศาสตร 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      50 พหลโยธิน เขตจตุจักร 

      กรุงเทพมหานคร 10903 

4. หลักฐานการสมัคร 
 1) ใบสมัคร บันทึกตามแบบฟอรม 1 ฉบับ 
 2) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด 

 3) สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด และสําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร 1 ฉบับ 
 4) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
 5) กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรีตาม

หลักเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
5. ตารางเวลาการสอบ 
 5.1 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ 

  วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2551 ณ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) และเวบไซตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://calendar.ku.ac.th 
 5.2 การสอบขอเขียน 
  วันเสารที่ 4 ตุลาคม 2551 ณ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวทิยาลัย   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขตบางเขน   เวลา  13.00-16.00 น. 

 5.3 การสอบสัมภาษณ 
  วันอาทิตยที่ 5 ตุลาคม 2551 ณ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขตบางเขน  เวลา  09.00-16.30 น. 

 5.4 การประกาศผลการสอบคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
  วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 ณ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน และเวบไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://calendar.ku.ac.th 
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6. วิธีการสอบคัดเลือก 
 6.1 การสอบขอเขียน 

  1) ความรูทั่วไปทางสังคมศาสตร อาทิ ความรูทางเศรษฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา 

รัฐศาสตร เปนตน 
  2) ความรูทั่วไปที่เก่ียวกับสภาพและสถานการณทั่วไปทั้งภายในประเทศและสากล  ตลอดจน

องคความรูตางๆที่เก่ียวกับการพัฒนา 

 6.2 การสอบสัมภาษณ 
  จะพิจารณาจากผูมีประสบการณ ความรู ความสามารถ บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ

ความมุงมั่น ความตั้งใจ ตลอดจนโอกาสในการที่จะนําเอาวิชาการไปใชประโยชน 
7. การรายงานตัว 
  ผูที่ผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษา ตองมารายงานตัวดวยตนเอง และรับเอกสารการลงทะเบียนที่

สาขาพัฒนาสังคม ช้ัน 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

วิทยาเขตบางเขน ตั้งแตวันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551 ถึง วันจันทรที่ 13 ตุลาคม 2551 ในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการดวยตนเอง จะมอบใหผูใดผูหนึ่งรับเอกสารแทนก็ได แตจะตองมีหนังสือมอบฉันทะไปแสดงดวย 

มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 
8.       ลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร 
  วันอังคารที่  14  ตุลาคม  -  วันพุธที่  22  ตุลาคม  2551   

9. คาใชจายในการศึกษา 
 คาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร 2 ป ประมาณ 165,300 บาท (หนวยกิตละ 1,800 

บาท) ไมนับรวมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
10. ปฐมนิเทศนิสิตใหม 
 วันศุกรที่ 24 ตุลาคม 2551  
11. กิจกรรมสานสัมพันธ 
  วันเสารที่ 25  ถึง วันอาทิตยที่  26  ตุลาคม 2551 
12. วันเปดภาคการศึกษา 
  วันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2551 

13. การติดตอสอบถาม 
  สํานักงานสาขาพัฒนาสังคม ช้ัน 1 อาคารบรรเจิด คติการ (4พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 0-2579-1546, โทรศัพทเคลื่อนที่ 081-939-7629  หรือ e-mail 

address : fgrarjk@ku.ac.th  และ  fgracrw@ku.ac.th   
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                                               ใบสมัครเลขที่……………… 
 

 

ใบสมัครสอบ  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 

บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ช่ือ................................................……........นามสกุล.............................................…..………… 

ช่ือ(ภาษาอังกฤษ)......................................................นามสกุล.................................…………… 

สมัครเขาศึกษาตอในระดับ ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 

ประวัติผูสมัคร 

วัน เดือน ปเกิด ……….....……………..……….................อายุ...............ป  สถานที่เกิด.............…....………………….......……… 
สถานที่ติดตอไดเลขที่...................…..ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................………… 

แขวง/ตําบล...................................……........เขต/อําเภอ..…...........................…..........จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.................................โทรศัพทเคล่ือนที(มือถือ)………………………………… 

Email…...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาชีพ....................................ตําแหนง…………….........................................สถานที่ทํางาน.......................…………… 

..........................................................................................…………………โทรศัพท.........………………………………………… 
ประวัติการศึกษา 

ระดับวุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา สาขาวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 

     

     

     

     

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง       และขาพเจามีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศรับสมัครทุกประการ 

 หากตรวจสอบในภายหลังพบวาขาดคุณสมบัติ  ขาพเจายินดีใหตัดสิทธิในการเขาศึกษาโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น   

 

       ลงนามผูสมัคร…………………………………………………………………………… 

      (……………..…………………………………………………………) 

         วันที่……………….…………………………………… 

สําหรับเจาหนาที่ 

ตรวจหลักฐานแลว             ครบ              ไมครบ     คือ………………………………………………………………………………………………..……… 

คาสมัครสอบ                  ยังไมชําระ        ชําระแลว  เลขที่ใบเสร็จ………………………………………………………………………………………… 

 

ลงนามผูรับสมัคร………………………………………………………………….….......... 

 

ติดรูปถายขนาด 

       1 นิ้ว 


