
 

  การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 25ตศึกษา ปีการศึกษา 256644  

 
สาขาวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัสสาขาวชิา X H 6 4 
ภาควิชา จิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
จำนวนที่จะรับ ภาคต้น รอบ 1 

25 คน 
ภาคปลาย -ไม่เปิด-   

 ภาคต้น รอบ 2     

แบบ/แผน แผน ข   

คุณสมบัตขิองผูส้มัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.  มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 

นับประสบการณ์ทำงานหลังจากจบปริญญาตรี 

รายละเอียดการรับสมัครและการสอบ ปีการศึกษา 2564 
 

 
ขั้นตอน 

วัน เวลา สถานที่สอบ 
ภาคต้น ภาคปลาย 

รอบ 1 รอบ 2  
1. จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 

 

ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไป จนถึง  
วันที่ 17 มกราคม 2564 
(เปิดทุกวันเว้นวันเสาร์) ท่ีห้อง 101  
อาคาร 1 ช้ัน 1 คณะสังคมศาสตร ์ 

วันที่ 18 มกราคม 2564  
ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564 
(เปิดทุกวันเว้นวันเสาร์) ท่ีห้อง 101  
อาคาร 1 ช้ัน 1 คณะสังคมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

ไม่เปิด 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 มกราคม 2564 
ทาง http://indpsy.soc.ku.ac.th 

วันที่ 19 เมษายน 2564 
ทาง http://indpsy.soc.ku.ac.th 

3.  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มกราคม 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ห้องสอบ สค.3 – 201 (ห้องเพทาย) 
อาคาร 3 ช้ัน 2 คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วันที่ 25 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ห้อง สค.3 – 201 (ห้องเพทาย) 
อาคาร 3 ช้ัน 2 คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
ทาง http://indpsy.soc.ku.ac.th 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
ทาง http://indpsy.soc.ku.ac.th 

5.   รายงานตัวเข้าศึกษาและ 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

9 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564 
(ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

7 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 
(ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

6. เปิดภาคการศึกษา .....มิถุนายน 2564 
 
 
 
 

ต่อหน้า 2…/ 
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เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
1.  สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตร ี
2.  สำเนาปริญญาบัตร 
3.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1-2 นิว้ จำนวน 1 รูป 
4.  หนังสือรับรองตัวบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (2 ท่าน) 
5.  หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานไมน่้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่หลังจากจบปริญญาตรี 
6.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
7.  สำเนาทะเบียนบา้น จำนวน 1 ฉบับ 
8.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีที่ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับใบคะแนนวชิาเรียนและปริญญาบัตร  

ข้อมูลเพิ่มเติม  
 เปิดภาคเรียน:   มิถุนายน 2564 
 วัน – เวลาเรียน: วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. 
   วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:  หลักสูตร 2 ปี ประมาณ 230,000 บาท (แบ่งจ่าย 4 เทอม) 

 

     ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดอืนกนัยายน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์แอดตาม QR Code ด้านบน 

หากมีข้อสงสัยโปรดตดิต่อภาควิชา   0-2561-3480,84 ตอ่ 101, 1 
มือถือ 089 925 9242 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://indpsy.soc.ku.ac.th 
 www.facebook.com/iokasetsart หรือ email: fsocspn@ku.ac.th 
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