
 ๑

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม 
                         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๕๐ งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๑-๓๑๒๕ ต่อ ๑๑-๑๕ หรือ ๐๘๑-๙๓๙-๗๖๒๙ http://sd.grad.ku.ac.th 
 

 

รายละเอียดการศึกษาระดับปริญญาโท 
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารและพฒันาสังคม 
 

๑. หลักสูตรการศกึษา 

 ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม  
                   (Master of Arts in Social Development and Administration) 

           ชื่อปริญญา     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาสังคม) 
                           Master of Arts (Social Development and Administration)                            

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา                  
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    ๓.  การรับสมัครเข้าศึกษา    การซ้ือใบสมัครและสมัครเรียน  

๓.๑ สมัครด้วยตนเอง  

- ค่าใบสมัครและเอกสารการรับสมัคร  ๒๐๐ บาท ค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท  รวม ๗๐๐ บาท 
- วัน/เวลา : ต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
                 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  
- สถานที ่   : สาขาพัฒนาสังคม ช้ัน ๑ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์  
- วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
- ซื้อธนาณัติสัง่จ่ายไปรษณีย์ เกษตรศาสตร ์๑๐๙๓๐ ในนาม นางสาวสิริกร  กาญจนสุนทร  
- ส่งเอกสารมาที่: สาขาพัฒนาสังคม ตู้ ปณ. ๑๐๖๐ ปณฝ. เกษตรศาสตร ์๑๐๙๐๓ โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์
หรือ e-mail address ที่สามารถติดต่อท่านได้มาด้วย  

**** กรณีการซื้อใบสมัครหรอืสมัครทางไปรษณีย์ ต้องชําระเงินเพ่ิม ๕๐บาทเพ่ือเป็นค่าจัดส่งเอกสารกลับ 
๓.๓ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์  

               - สําหรับผู้ที่ไมส่ะดวกในการซื้อและสมัครทีม่หาวิทยาลัยด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ 
                  ของสาขาพัฒนาสังคมได้ที่ http://sd.grad.ku.ac.th  

   



 ๒

  ๔.  หลักฐานการสมัคร 

         ๔.๑ ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ๑ ฉบับ 
         ๔.๒  สาํเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
         ๔.๓  สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ชุด 
   ๔.๔  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ๑ ชุด  
         ๔.๕  สาํเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร ๑ ฉบับ 
         ๔.๖  รปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว – ๑.๕ น้ิว จาํนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

    ๔.๗  กรณีผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์   
  มาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

    ๕. กําหนดประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
        - วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) เว็บไซต์สาขาพัฒนาสังคม  
 http://www.sd.grad.ku.ac.th  และ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th  

    ๖. กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก 
        - สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. อาคารบรรเจิด คติการ         
          (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           

    ๗. กําหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสทิธิเ์ขา้ศึกษา 
 - วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) เว็บไซต์สาขาพัฒนาสังคม  
 http://www.sd.grad.ku.ac.th  และ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th  

๘. รายงานตัว  มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๙. รายงานตัว ถ่ายรูปทําบัตรกับบัณฑิตวิทยาลัย  มิถุนายน ๒๕๕๙ 

    ๙. การติดต่อสอบถาม สาํนักงานสาขาพัฒนาสังคม ช้ัน ๑ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท ์๐๒-๕๖๑-๓๑๒๕ ต่อ ๑๑-๑๕ หรอื ๐๘๑-๙๓๙-๗๖๒๙ (งานการศึกษา)  

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ๒ ปี ประมาณ ๑๘๘,๒๖๐.- บาท        
          (แบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา) ไม่รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสรมิหลักสูตร และการศกึษาดูงาน 

๑๑. ระยะเวลาตามแผนการเรียน ๒ ป ี 
         จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า  ๓๗ หน่วยกิต 

-  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๗  หน่วยกิต 
-  สัมมนา   ๒  หน่วยกิต 
- การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)  ๖ หน่วยกิต 

    ตัวอย่างรายวิชาทีศ่ึกษา วิชาเอกบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
 ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสังคม (Social Development Theory and Concept) 



 ๓

 นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาสงัคม (Public Policy Social Development Planning) 

 การบริหารและการพัฒนาสังคมร่วมสมัย (Contemporary Social Development and Administration) 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและการพัฒนาสังคม (Research Methodology in Development and 
Administration) 

    วิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี    
 ประชากรเป้าหมายกับการบริหารการพัฒนา (Target Population and Development Administration) 

 ปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการบริหารและการพัฒนา (Research Practicum for Development and Administration) 

 ประชาสังคมกับการบริหารการพัฒนา (Civil Society and Development Administration) 

 สถาบันสังคมกับการบริหารการพัฒนา (Social Institution and Development Administration)  

 การจัดการโครงการพัฒนา (Development Projects Management) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท (Rural Development Strategies)   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (Urban Development Strategies)    

 การพัฒนาเมืองและชนบท (Urban and Rural Development)  

 การพัฒนาในประเทศไทย (Development in Thailand)    

 วัฒนธรรมกับการพัฒนา (Culture and Development)    

 การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ (Comparative Social Development)    

 การจัดองค์กรและผู้นํากับการพัฒนาสังคม (Organization, Leadership and Social Development) 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการบริหารการพัฒนา (Information System for Development 
Planning and Administration) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการพัฒนา (Science and Technology for Development 
and Administration) 

 สิ่งแวดล้อมกับการบริหารการพัฒนา (Environment and Development Administration) 

 ทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบสังคม (Theory and Concepts of Social System Analysis) 

 เรื่องเฉพาะทางการบริหารและการพัฒนาสังคม (Selected Topic in Social Development and 
Administration) 

 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  

    ๑๒.  ภาคการศึกษาและเวลาเรียน 
       ภาคการศึกษาที่ ๑   ระหว่าง สิงหาคม – ธันวาคม      

ภาคการศึกษาที่ ๒   ระหว่าง มกราคม – พฤษภาคม 
       ภาคฤดูร้อน           ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 

          วันและเวลาเรียนปกติ นอกเวลาราชการ 
           วันศกุร์  เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.   วันเสาร ์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.   วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.    
 



 ๔

    ๑๓.  แผนที่ สาขาพัฒนาสังคม คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  ที่ต้ัง  อาคารบรรเจิด คติการ ตึกสีเขียว ๒ ช้ัน เย้ือง อาคาร ศร.๑ 
 
 
 



 
 

                       
 

 
ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2559 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้สมัครประเภทท่ี 1            ผู้สมัครประเภทท่ี 2 

 

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ 
 

 นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ ……………………………..…………….….…………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….…………… (ภาษาอังกฤษ) ………..…………………………………………. 

ระดับปริญญา  เอก   โท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สมัครเข้าศึกษาภาค  ต้น   ปลาย   ปีการศึกษา 2559 
รหัสสาขาวิชา X                       สาขาวิชา ……………………………………………………………………………………..……………………………………  
หมวดวิชา (ถ้ามี) ………………………………………………..……………..   วิทยาเขต  บางเขน   ก าแพงแสน  ศรีราชา  สกลนคร 
แผนการเรียน  ปริญญาเอก แบบ  1.1  1.2  2.1   2.2  ปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1  ก แบบ ก 2  แผน ข 
 

เพศ     ชาย     หญิง    วัน/เดือน/ปีเกิด ….……/…………/….…… อาย ุ…………. ปี สัญชาติ ……...………. 
สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ………………………………………….………………….   ประเทศ ……………….…………………………. 

เลขท่ีบัตรประชาชน           
อาชีพ   รับราชการ   นักศึกษา   อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………… 
 

 

             *** ส ำหรับผู้สมัครทีย่ังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ยังไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปีที่จบ *** 
 

1. ปริญญาตรี วิชาเอก ……………..……………………..  มหาวิทยาลัย …………………………………………….………….. ประเทศ  ………….…… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                                เกรดเฉลี่ย ………………………          
 

2. ปริญญาโท วิชาเอก …………………..………………..  มหาวิทยาลัย …………………………….……………….………….. ประเทศ  ……………..… 
 วัน/เดือน/ปีท่ีจบ                                                               เกรดเฉลี่ย …………….…………   
 

 

บ้านเลขท่ี ………………… หมู่ ………….. ซอย/ตรอก ………………………… ถนน ………………….………………………….   
แขวง/ต าบล ………………………………..…….………………. เขต/อ าเภอ ……………………………..……………………………  

จังหวัด …………………..…………………..…………….  รหัสไปรษณีย์ ……………………   …………………………... มือถือ …………….…………..... 
 

สถานท่ีท างาน ………………………………………………………………….…………………… เลขท่ี ……………….. ซอย/ตรอก …………….………………… 
ถนน ……………………………………. แขวง/ต าบล …………………………….…………………….. เขต/อ าเภอ ……………………..………….………..…….. 
จังหวัด ……………………………………………………..  รหัสไปรษณีย์ ……………………   ………..…..……………..  มือถือ …………..…….………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครของบัณฑติวิทยาลัยทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า 
ขาดคุณสมบัติ  ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ………………..…………….     ………./.....……./…….…. 

การโอนเงินค่าสมัครสอบ (ส าหรับเจ้าหน้าที่)     
ช าระเงินแล้วโดย  เงินสด   วันท่ี..............................................................                  
   ทางธนาคาร……………………………............................................วันที่โอนเงิน..................................................................... 
   ทางธนาณัติ  วันท่ี............................................................. 
                                                                                                     ลงนาม จนท.รับเงิน …………….……......   ……/……/……. 

 

ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้สมัคร 
                              (.....................................................) 
                                 …………./……………./……..……..                     
 

เลขที่ผู้สมัคร                                                                                                        รหัสสาขา X  
 

 

 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)  
 

ติดรูปถ่าย  
ขนาด1 น้ิว  

 

บส.บว.1 

ประวัติส่วนตัว 

สถานภาพ 

วุฒิการศึกษา 

สถานที่ติดต่อ 


