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สาขาวิชา
ภาควิชา
โครงการ
คณะ

นวัตกรรมการศึกษา
รหัสสาขาวิชา X
ครุศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ)
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
กลุ่มวิชา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการศึกษา)
ภาคต้น 20 คน
- คณิตศาสตร์ศึกษา
- ฟิสิกส์ศึกษา
- ภาษาอังกฤษศึกษา
- วิทยาศาสตร์ศึกษา
- เทคโนโลยีศึกษา
- วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
- หลักสูตรและการสอน
แผน ก แบบ ก2

แบบ/แผน

X 6 3

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ว ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สาขาบริหารธุร กิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ฯลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือมี
ประสบการณ์ในการจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม แนะแนวให้บริการการศึกษา การดูแลนักเรียน
และนักศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดการสอบ ปีการศึกษา 2565
ขั้นตอน

ภาคต้น (รอบที่ 1)
วัน เวลา

1. จำหน่ายใบสมัคร

1 พ.ย.2564 - 18 ก.พ. 2565

2. รับสมัคร

1 พ.ย.2564 - 18 ก.พ. 2565

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

25 ก.พ. 2565

4. สอบข้อเขียน
4.1 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
4.2 พื้นฐานด้านการสอนและการ
จัดการเรียนรู้

28 ก.พ. 2565

สถานที่
Download ใบสมัครและรายละเอียดการ
เปิดรับสมัคร www.edu.kps.ku.ac.th.
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
www.edu.kps.ku.ac.th.
ณ ห้อง EDS 1-301 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ หรือการสอบออนไลน์
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
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5. สอบสัมภาษณ์

4 มี.ค.2565

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15 มี.ค.2565

7. รายงานตัวพร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
8. เปิดภาคการศึกษา

15 มี.ค. – 8 เม.ย.65
มิ.ย.2565

ณ ห้อง EDS 1-301 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ หรือการสอบออนไลน์
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
www.edu.kps.ku.ac.th
http://sp-regis.ku.ac.th/
Http://www.grad.ku.ac.th/

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 ชุด (ติดมุมขวาด้านบนของใบสมัคร) นำส่งหลักฐานการสมัครที่
ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ส่งมาที่ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบล
กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทร.034-351838 ต่อ 300
2. ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารและชำระค่าสมัครสอบได้ 2 ช่องทาง
2.1 ส่งด้วยตนเอง และชำระเป็นเงินสด จำนวน 1,700 บาท ที่ภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3
อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน
2.2 โอนเงินผ่านธนาคาร (พร้อมชำระค่าใบสมัคร 200 บาท และค่าสมัคร 1,500 บาท
รวม 1,700 บาท) เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 355-235612-5 หรือหมายเลข
พร้อมเพย์ 090-9713971 นางสาวตามดาว ศรีพระราม
(กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการโอนเงิน หรือระบุชื่อผู้สมัครในบันทึกช่วยจำหากโอนผ่าน
Application ธนาคาร)
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
- ผู้สมัครประเภทที่ 1 (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว) ให้ใช้สำเนาใบรายงาน
คะแนน (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน เดือน ปีที่สำเร็จ
การศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครประเภทที่ 2 (กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้าย) ให้ใช้สำเนา
ใบรายงานคะแนน (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
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ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

มิถุนายน 2565
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
แผน ก แบบ ก2 ประมาณ 141,460 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/ภาควิชา
 034-351898 ภายใน 3570-4 ต่อ 300 หรือ E-mail : fedutds@ku.ac.th
มือถือ 090-9713971 นางสาวตามดาว ศรีพระราม
หรือ รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
(ประธานโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ)
 083-0933510
E –mail : thanarat.tae@ku.ac.th

