การรับสมัครนิสิตระดั
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คณะสังคมศาสตร์
โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชา
ภาควิชา
หลักสูตร
แผนการเรียน
จำนวนที่จะรับ

จิตวิทยาชุมชน
รหัสสาขาวิชา
XH 62
จิตวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ภาคต้น 30 คน
ภาคปลาย 30 คน
- แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 2 คน
- แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 2 คน
- แผน ข
จำนวน 28 คน
- แผน ข
จำนวน 28 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคต้น รับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร
รอบแรก
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 9 มกราคม 2564
รอบสอง
วันที่ 18 มกราคม - วันที่ 17 เมษายน 2564
ภาคปลาย รับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร
วันที่ 26 เมษายน - วันที่ 25 กันยายน 2564

รับสมัคร
- สมัคร online
- สมัครด้วยตนเอง
ห้องโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ
อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์วาน
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-3480 ต่อ 103
และ 081-8678819 http://compsy.soc.ku.ac.th
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. บัตรประจำตัวผูส้ มัคร พร้อมปิดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 2 รูป
2. ใบกรอกข้อมูล (เอกสารหมายเลข 1)
3. ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2) พร้อมปิดรูปถ่ายมุมขวาด้านบน จำนวน 1 รูป
4. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโครงการฯ (เอกสารหมายเลข 3) จำนวน 3 ฉบับ จากผู้รับรอง 3 คน โดยผู้
รับรองเป็นผู้ผนึกซอง และผูส้ มัครนำส่งพร้อมใบสมัคร
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชือ่ สกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สำหรับผู้สมัครที่มีชื่อ–ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับใบคะแนน) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวนั เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 1
ฉบับ
7. สำเนาใบปริญญาบัตร ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัตปิ ริญญา (ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวันที่อนุมัติปริญญา
หรือเรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ ให้ขอเป็นหนังสือรับรอง)
8. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
10. ใบรับรองแพทย์ (ห้ามถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ฉบับ

การรับสมัครนิสิตระดั
ตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 256
2564

รายละเอียดการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

ภาคต้น

ภาคปลาย

วันที่ 16 มกราคม 2564
13.00-16.00 น.
คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 2 ตุลาคม 2564
13.00-16.00 น.
คณะสังคมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เปิดภาคเรียน
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วัน-เวลาเรียน

ภาคต้น
14 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
9 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564
มิถุนายน 2564

ภาคปลาย
27 กันยายน 2564
11 ตุลาคม 2564
19 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564

ภาคต้น
มิถุนายน 2564
ภาคปลาย พฤศจิกายน 2564
วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.0016.00 น.

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

2 ปี

การเปิดภาคการศึกษา

ภาคต้น : มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคปลาย : พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน : มีนาคม – เมษายน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ชั้นปีที่
ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1
ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
1
52,790
53,290
2
49,190
45,590
รวมตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3
9,400
210,260

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสาขาวิชา 
ที่โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 3480 ต่อ 103 , 0 2942 8931 และ 081-8678819
http://compsy.soc.ku.ac.th
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