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การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
รหัสสาขาวิชา X X 0 1
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
ภาคต้น 10 คน
ภาคปลาย -ไม่เปิดแบบ 2.1 และ 2.2

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
แบบ 2.1
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&masterkey=5b73cc77842c5

3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบ 2.2
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนดีมาก
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208&masterkey=5b73cc77842c5

3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดการสอบ ปีการศึกษา 2564
วิชาที่สอบ
รอบที่ 1
1. ข้อเขียน
ความรู้พื้นฐานการวิจัย

2. สัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. วิทยานิพนธ์
2. ผลงานทางวิชาการ
3. แฟ้มสะสมผลงาน
4. Concept Paper

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
รอบที่ 2

13 มกราคม 2564
19 เมษายน 2564
09.00-12.00น.
09.00-12.00น.
ห้องฟ้ามุ้ย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1
20 มกราคม 2564
26 เมษายน 2564
09.00 – 16.00 น.
09.00 – 16.00 น.
(คนละ 20 นาที)
(คนละ 20 นาที)
ห้องเสลา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ภาคปลาย

-ไม่เปิด-

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

- ภาคต้น รอบที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2564

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
โทร. 081-941-8776, 089-744-6630
เว็บไซต์ http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/v1/
และ http://edu.kps.ku.ac.th/2016/
- ภาคต้น รอบที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2564

ข้อมูลเพิม่ เติม
เมื่ อสำเร็จการศึ กษาแล้ วจะมี ความรู้ ความสามารถในด้ านต่ าง ๆ เช่ น การเป็ นนั กคิ ด นั กวิ จั ย นั กพั ฒ นา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคน องค์กร และชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ผู้สมั ค รที่มี สิ ทธิ์ เข้ าสอบสั ม ภาษณ์ ให้ เตรียมเอกสารเพื่ อประเมิ น ศัก ยภาพทางวิชาการและความพร้อ ม
ในการศึกษาต่อ ดังนี้
1. วิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือสารนิพนธ์ (Independent Study) ที่ศึกษาในระดับปริญญาโท
2. ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เช่น งานวิจัย หนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ
3. แฟ้มสะสมงาน
4. Concept Paper ในสาขาวิ ช าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละชุ ม ชนที่ ค าดว่ า ตนเองจะทำวิ จั ย
มานำเสนอด้วย ประมาณ 5 หน้า
5. หนั งสื อ ยิ น ยอมจากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาว่าหากได้ รับ การคั ด เลื อ กให้ เข้ าศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รจะอนุ ญ าต
ให้มาศึกษา โดยใช้เวลาราชการหรือเวลาทำการปกติ อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อภาควิชา  034-351898 ต่อ 3570-4
มือถือ 081-941-8776, 089-744-6630
หรือ E-mail: feduacj@ku.ac.th หรือ ID line: dr.apichart--jai

