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โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑติศึกษา สาขาพัฒนาสงัคม 
                         คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๕๐ งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 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. หลกัสตูรการศกึษา 

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

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

  

๒. คณุสมบตัิของผู้สมัคร 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีกุสาขา และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา                  
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    ๓.  การรบัสมัครเข้าศกึษา    การซ้ือใบสมัครและสมัครเรียน  

๓.๑ สมัครด้วยตนเอง  

- ค่าใบสมัครและเอกสารการรบัสมัคร  ๒๐๐ บาท ค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท  รวม ๗๐๐ บาท 
- วัน/เวลา : ตั้งแต่วันจันทรท์ี่ 3 เมษายน 2560 – วันศกุรท์ี่ 19 พฤษภาคม 2560 
                 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
- สถานที ่   : สาขาพัฒนาสังคม ช้ัน ๑ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์  

- วันจันทรท์ี่ 3 เมษายน 2560 – วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 
- 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  
               - สําหรับผู้ที่ไมส่ะดวกในการซื้อใบสมัครทีม่หาวิทยาลัยด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง   

  เว็บไซต์ของสาขาพัฒนาสังคมได้ที่ http://sd.grad.ku.ac.th  

    ๔.  หลกัฐานการสมัคร 

๔.๑  ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ๑ ฉบับ 
๔.๒  สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
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๔.๔  สําเนาใบคะแนน (Transcript)  มีการระบุช่ือปริญญา พร้อม วัน/เดือน/ปีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ  
 กรณผีูส้มัครทีส่ําเร็จปรญิญาตรีในหลกัสตูรต่อเนื่อง ต้องแนบสาํเนาใบคะแนน (Transcript) 

ในระดบั ป.ม.  พ.ม.  ป.กศ.สูง หรืออนปุรญิญา หรือเทยีบเทา่อนปุรญิญามาดว้ย จํานวน 1 
ฉบบั 

 กรณสีําเร็จการศกึษาแล้ว กาํลังรอสภามหาวิทยาลัยอนมัุติ ใชส้ําเนาใบคะแนน 
(Transcript) ฉบบัที่มีรายวิชาครบหลักสตูรแล้ว พร้อมแนบหนงัสือรบัรองว่า รอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างละ 1 ฉบบั 

๔.๕  สําเนาปริญญาบัตร หรอืวุฒิบัตร ๑ ฉบับ 
๔.๖  รปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว – ๑.๕ น้ิว จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  กรณีผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์   
       มาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

    ๕. กําหนดประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธิ์สอบ 

- วันจันทรท์ี่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) เว็บไซต์สาขาพัฒนาสังคม  
 http://www.sd.grad.ku.ac.th   

    ๖. กําหนดการและวิธีการสอบคดัเลือก 

- สอบสัมภาษณ์ วันอาทติย์ที่ 18 มิถุนายน 2560  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. อาคารบรรเจิด คติการ         
          (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           

    ๗. กําหนดการประกาศผลการสอบคดัเลือกผู้มีสทิธิเ์ขา้ศกึษา 

- วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) เว็บไซต์สาขาพัฒนาสังคม  
 http://www.sd.grad.ku.ac.th   

๘. รายงานตัว ทีส่าขาพฒันาสังคม ตัง้แตวั่นพุธที่ 21 มิถุนายน ถึงวันอาทติย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 

๙. รายงานตัว ถ่ายรปูทําบตัรกบับณัฑิตวิทยาลัย  กรกฏาคม  2560 

    ๙. การตดิต่อสอบถาม สาํนักงานสาขาพัฒนาสังคม ช้ัน ๑ อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท ์๐๒-942-7550, 02-561-3125 ต่อ ๑๑-๑๕ หรือ ๐๘๑-๙๓๙-๗๖๒๙ 
(งานการศึกษา)  

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

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 วิชาเอกบังคบั ๑๒ หน่วยกติ 

 ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสังคม (Social Development Theory and Concept) 
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 นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาสงัคม (Public Policy Social Development Planning) 
 การบริหารและการพัฒนาสังคมร่วมสมัย (Contemporary Social Development and Administration) 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและการพัฒนาสังคม (Research Methodology in Development and 

Administration) 

    วิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน่วยกติ  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.  ภาคการศกึษาและเวลาเรียน 

       ภาคการศึกษาที่ ๑   ระหว่าง สิงหาคม – ธันวาคม      
ภาคการศึกษาที่ ๒   ระหว่าง มกราคม – พฤษภาคม 

       ภาคฤดูร้อน           ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 

          วันและเวลาเรียนปกต ินอกเวลาราชการ 

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

    ๑๓.  แผนที่ สาขาพฒันาสังคม คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ที่ต้ัง  อาคารบรรเจิด คติการ ตึกสีเขียว ๒ ชั้น เย้ือง อาคาร ศนูย์เรียนรวม 1 (ศร.๑) 
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แผนทีส่่วนขยาย 

 

อาคารบรรเจิด คติการ 
สาขาพัฒนาสงัคม 

 


