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รายละเอียดการศึกษาระดับปริญญาโท
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
1. หลักสูตรการศึกษา
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
(Master of Arts in Social Development and Administration)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาสังคม)
Master of Arts (Social Development and Administration)
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. การรับสมัครเขาศึกษา การซื้อใบสมัครและสมัครเรียน
3.1 สมัครดวยตนเอง
- คาใบสมัครและเอกสารการรับสมัคร 200 บาท คาสมัครสอบ 500 บาท รวม 700 บาท
- วัน/เวลา : ตั้งแตวันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561 – วันศุกรที่ 1 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00-16.30 น.
- สถานที่ : สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.2 สมัครทางไปรษณีย
- วันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561 – วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562
- ซื้อธนาณัติสั่งจายไปรษณีย เกษตรศาสตร 10903 ในนาม นายชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง
- สงเอกสารมาที่: สาขาพัฒนาสังคม ตู ปณ. 1060 ปณฝ. เกษตรศาสตร 10903 โปรดแจงเบอรโทรศัพทหรือ
e-mail address ที่สามารถติดตอทานไดมาดวย
**** กรณีการซื้อใบสมัครหรือสมัครทางไปรษณีย ตองชําระเงินเพิ่ม 5 บาทเพื่อเปนคาจัดสงเอกสารกลับ
3.3 ดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครทางเว็บไซต
- สําหรับผูที่ไมสะดวกในการซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัยดวยตนเอง สามารถดาวนโหลดใบสมัครผานทาง
เว็บไซตของสาขาพัฒนาสังคมไดที่ http://sd.grad.ku.ac.th
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4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัคร โดยกรอกขอมูลตามแบบฟอรมใหครบถวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาใบคะแนน (Transcript) มีการระบุชื่อปริญญา พรอม วัน/เดือน/ปสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
• กรณีผูสมัครที่สําเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรตอเนื่อง ตองแนบสําเนาใบคะแนน (Transcript)
ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาอนุปริญญามาดวย จํานวน 1 ฉบับ
• กรณีสําเร็จการศึกษาแลว กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ใชสําเนาใบคะแนน (Transcript)
ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแลว พรอมแนบหนังสือรับรองวา รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อยางละ 1 ฉบับ
4.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว–1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
4.5 กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศตองมีหนังสือรับรองมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
5. กําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
- วันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ อาคารบรรเจิดคติการ (พัฒนาสังคม) เว็บไซตสาขาพัฒนาสังคม
http://www.sd.grad.ku.ac.th
6. กําหนดการและวิธีการสอบคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. อาคารบรรเจิดคติการ
(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. กําหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
- วันจันทรที่ 19 มีนาคม 2562 ณ อาคารบรรเจิดคติการ (พัฒนาสังคม) เว็บไซตสาขาพัฒนาสังคม
http://www.sd.grad.ku.ac.th
8. รายงานตัว ที่สาขาพัฒนาสังคม (อาคารบรรเจิดคติการ) ตั้งแตวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2562 ถึง
วันอาทิตยที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
9. รายงานตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิตที่บัณฑิตวิทยาลัย มิถุนายน 2562
10. การติดตอสอบถาม สํานักงานสาขาพัฒนาสังคม (หอง 101) ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 02-942-7550, 02-561-3125 ตอ 11, 12, 14, 15 หรือ 081-939-7629
(งานการศึกษา)
11. คาใชจายในการศึกษา คาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร 2 ป ประมาณ 188,260.- บาท
(แบงจายเปนรายภาคการศึกษา) ไมรวมคาใชจายกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการศึกษาดูงาน
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12. ระยะเวลาตามแผนการเรียน 2 ป
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
- สัมมนา 2 หนวยกิต
- การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) 6 หนวยกิต
ตัวอยางรายวิชาที่ศึกษา วิชาเอกบังคับ 12 หนวยกิต
•
•
•
•

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

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 16 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประชากรเปาหมายกับการบริหารการพัฒนา (Target Population and Development Administration)
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อการบริหารและการพัฒนา (Research Practicum for Development and Administration)
ประชาสังคมกับการบริหารการพัฒนา (Civil Society and Development Administration)
สถาบันสังคมกับการบริหารการพัฒนา (Social Institution and Development Administration)
การจัดการโครงการพัฒนา (Development Projects Management)
ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบท (Rural Development Strategies)
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง (Urban Development Strategies)
การพัฒนาเมืองและชนบท (Urban and Rural Development)
การพัฒนาในประเทศไทย (Development in Thailand)
วัฒนธรรมกับการพัฒนา (Culture and Development)
การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ (Comparative Social Development)
การจัดองคกรและผูนํากับการพัฒนาสังคม (Organization, Leadership and Social Development)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการบริหารการพัฒนา (Information System for Development
Planning and Administration)
• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการพัฒนา (Science and Technology for Development
and Administration)
• สิ่งแวดลอมกับการบริหารการพัฒนา (Environment and Development Administration)
• ทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะหระบบสังคม (Theory and Concepts of Social System Analysis)
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• เรื่องเฉพาะทางการบริหารและการพัฒนาสังคม (Selected Topic in Social Development and
Administration)
• ปญหาพิเศษ (Special Problems)
13. ภาคการศึกษาและเวลาเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ระหวาง สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ระหวาง มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
ระหวาง มิถุนายน – กรกฎาคม
วันและเวลาเรียน : นอกเวลาราชการ
วันเสาร เวลา 09.00-16.00 น. วันอาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.
14. แผนที่ สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ตั้ง อาคารบรรเจิดคติการ ตึกสีเขียว 2 ชั้น เยื้อง อาคาร ศร.1

แผนที่สวนขยาย

สาขาพัฒนาสังคม
อาคารบรรเจิดคติการ
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