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สาขาวิชา
ภาควิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

การศึกษาพิเศษ
รหัสสาขาวิชา X
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ), ศษ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ภาคต้น
30
คน
ภาคปลาย - ไม่เปิดรับ - แผน ก 2
10
คน
- แผน ข
20
คน

F

5

5

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ว ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น 2564

ขั้นตอน
1. รับสมัครออนไลน์
2. ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก

รอบที่ 1

รอบที่ 2

18 ธ.ค. 63

2 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
19 มี.ค. 64

ภาคปลาย 2564

-

(เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
29 ธ.ค. 63
31 มี.ค. 64
4. สอบข้อเขียน
16 ม.ค. 64
20 เม.ย. 64
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
20 ม.ค. 64
23 เม.ย. 64
6. สอบสัมภาษณ์
23 ม.ค. 64
25 เม.ย. 64
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
9 ก.พ. 64
7 พ.ค. 64
8. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
9 ก.พ. – 10 มี.ค. 64 7 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วน ระหว่างเวลา 09.00-1500 น. ยกเว้นวันพุธวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด

-
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4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1” จำนวน 2 รูป
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน

2. สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
(รอบที่ 1) 16 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(รอบที่ 2) 20 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(รอบที่ 1) 23 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(รอบที่ 2) 25 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ภาคปลาย
-

-

(รอบที่ 1) 20 มกราคม 2564
(รอบที่ 2) 23 เมษายน 2564
เว็บไซต์ http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เ ศษ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตครูการศึกษาพิเศษ ที่มีความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาวะบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม และนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม
เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

มิถุนายน 2564
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
131,760
บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8413 (สายตรง) หรือ 0 2942 8200 – 45 ต่อ 611884 , 611527

