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ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563

จิตวิทยาชุมชน
รหัสสาขาวิชา X H 0 6
จิตวิทยา
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน)
20 คน
แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2

สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
แผน ก แบบ ก 1
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมสังเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำวิจัย
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผน ก แบบ ก 2
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ: ผู้สมัครในแผน ก แบบ ก 1 ต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทางจิตวิทยาชุมชน
มาเพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ แนบมากับใบสมัคร

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
15 ธันวาคม 2563
10.00 – 12.00 น.
ห้อง สค. 3-202 อาคาร 3 ชั้น 2
คณะสังคมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน เหมาะสมสำหรับบุคคลที่จะไปทำงาน หรือทำงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
รวมถึงการจัดฝึกอบรม และการจัดโปรแกรมให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสาขาวิชา
 0-2561-3480 ต่อ 103, 0-2942-8931 หรือ Fax. 0-2942-8931
หรือ E-mail: http://compsy.soc.ku.ac.th/
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➢ ทำการสมัครออนไลน์ ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th
⚫ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563)
(เลือกวิธีการส่งเอกสารเพียงวิธใี ดวิธหี นึ่ง) ดังนี้
1. อัพโหลดไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ (ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารและสแกนไฟล์ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร)
2. ด้วยตนเอง (ชำระค่าสมัครด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต) ติดต่อในวันและเวลาราชการ เท่านั้น
เว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่นๆ)
⚫ ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) โปรดเลือกชำระวิธีใดวิธีหนึ่ง
- ชำระเงินทางธนาคาร (Bill Payment) ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (บส.บว.2) ที่
https://mis.grad.ku.ac.th/application/th
- ชำระเงินผ่าน Internet banking (Bar Code) ดาวน์โหลดที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th
การชำระเงินค่าสมัครเรียนผ่านทางธนาคาร
⚫ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (เลือกวิธีการส่งเอกสารเพียงวิธใี ดวิธหี นึ่ง) ดังนี้
1. อัพโหลดเอกสารการสมัคร โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและใบแจ้งการชำระเงินผ่าน
ธนาคาร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อ งทุกฉบับ และส่งไฟล์เอกสาร (Upload) ในระบบสมัครออนไลน์ ขนาดของไฟล์
เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf (วันสุดท้ายของการรับสมัครระบบจะปิดเวลา 16.30 น.)
หรือ
2. ด้วยตนเอง ยื่ นเอกสารประกอบการสมั ครและชำระเงินค่ าธรรมเนี ยมการสมั ครได้ที่ บั ณ ฑิ ต วิทยาลั ย
อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง) วันจันทร์-ศุกร์ เว้น วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
➢ ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ www.grad.ku.ac.th
➢ สอบคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบของสาขาวิชา)
➢ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ www.grad.ku.ac.th
➢ รายงานตัวนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 อ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่
และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่ www.grad.ku.ac.th
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