การรับสมัคร

คาธรรมเนียมการศึกษา

ค า ส มั ค รส อ บ คั ด เลื อ ก จํ าน ว น 6 00 บ าท ผู ส มั ค ร
ชําระเงินคาธรรมเนียมผานธนาคารที่ ระบุในใบแจงหนี้ ที่ธนาคาร
ทหารไทย (มหาชน) จํากัด แลวนําใบนําฝากเขียน ชื่อ-สกุลผูสมัคร
(ตัวบรรจง) แนบมาพรอมกับใบสมัคร
1. สมัครดวยตนเอง ใหผูสมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถวน
ได ทุ ก วั น เวลา 9.00-1500 น. ยกเว น วั น พุ ธ -วั น พฤหั ส บดี และ
วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ ณ ศู น ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ คณะ
ศึกษาศาสตร
2. สมั ค รทางไปรษณี ย ผู ส มั ค รจะต องส ง หลั กฐานการสมั ค รที่
ถู ก ต อ งและครบถ ว น ส ง มาที่ ศู น ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ
ตู ป.ณ. 1076 ปทฝ. เกษตรศาสตร กรุ ง เทพฯ 10903 โดย
ประทับ ตราจากไปรษณียต นทาง ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
หากพ นกํ าหนดดั ง กล าวผู สมั ค รจะต องดํ าเนิ นการสมั ค รสอบด วย
ตนเอง หากผู ส มั ค รส ง หลั ก ฐานทางไปรษณี ย ห ลั ง จากวั น ที่
26 มกราคม 2561 จะถือวาสละสิทธิ์ในการสมัคร ศูนยบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ จะไมคืนหลักฐานการสมัครและเงินคาสมัครสอบคัดเลือก
ใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แผน ก แบบ ก2

หลักฐานการสมัคร
1. สําเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด
2. สําเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 2 ชุด
3. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1”
จํานวน 2 รูป
4. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ชุด
5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ชุด

ปที่ 1
ปที่ 2

ภาคตน

ประมาณ

58,390

บาท

ภาคปลาย

ประมาณ

24,290

บาท

ภาคตน

ประมาณ

31,190

บาท

ภาคปลาย

ประมาณ

17,890

บาท

รวมประมาณ

131,760

บาท

แผน ข
ปที่ 1
ปที่ 2

ภาคตน

ประมาณ

58,390

บาท

ภาคปลาย

ประมาณ

24,290

บาท

ภาคตน

ประมาณ

35,990

บาท

ภาคปลาย

ประมาณ

13,090

บาท

รวมประมาณ

131,760

บาท

กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน

4 ธ.ค. 60 - 11 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61

สอบขอเขียน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ

10 มี.ค. 61

ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ

30 เม.ย. 61

รายงานตัวและชําระคาลงทะเบียน

1-10 มิ.ย. 61

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ
วิทยาเขตบางเขน
ประจําปการศึกษา 2561
เปดภาคเรียน
วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

19 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61

หากผูสมัครสงหลักฐานและเอกสารในการสมัครไมถูกตองและครบถวน
ศูนยฯจะไมดําเนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไมพิจารณาใบสมัคร
การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนการสิ้นสุด
พรอมทั้งไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือก

โทร 02-9428413
02-9428200-45 ตอ 1884 หรือ 1527
หรือ
http://www.edu.ku.ac.th

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักการและเหตุผล
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการศึกษา
สํ าหรั บ คนพิ การในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) ได กํ าหนด
วิสัยทัศ น ดัง นี้ “คนพิ การไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางมี คุณภาพ
ทั่วถึง และเสมอภาค” นโยบายขอที่ 2 คนพิการไดรับการศึกษาอยางมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของแตละประเภทความพิการในทุก
ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยมียุทธศาสตร ขอ 2.2 ระบุวา พัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ และกําหนดมาตรการ ขอ 2 คือ สงเสริม สนับสนุนการ
ผลิตครูการศึกษาพิเศษ ใหครูการศึกษาพิเศษ ครู คณาจารย ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ องคความรู การศึกษาตอเนื่อง และทักษะ ในการจัด
การศึกษาสํ าหรั บคนพิ การแตล ะประเภทในทุกระบบ และรูป แบบ
การศึกษา
ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร จึงไดจัดทําโครงการหลักสูตร ศึกษา
ศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาการศึ กษาพิเศษ (ภาคพิ เศษ) ขึ้น โดย
มุงเนนการผลิตครูการศึกษาพิเศษใหมีทักษะ ความรูความสามารถใน
ระดั บ สู ง และความเชี่ย วชาญในสาขาวิ ช าการศึ กษาพิ เ ศษ เฉพาะ
ที่เกี่ ยวของกับ เด็ กที่ มีความตองการจํ าเปนพิเศษประเภทไม เด นชั ด
(Invisible Disabilities) ไดแ ก ภาวะสมาธิสั้น ภาวะบกพรองทางการ
เรียนรู ภาวะออทิซึม และภาวะบกพรองทางอารมณและพฤติกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตองการทางการศึกษาตามเหตุผลที่กลาวมาขางตน และ
เปดโอกาสใหครู อาจารย นักวิชาการ บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม
สามารถลาศึกษาตอไดในภาคปกติไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนา
ตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป โดยไมมีผลกระทบ
ตอภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการปกติ

วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูดานเนื้อหาสาระและทักษะในสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินทางจิตวิทยาการศึกษา การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารสอน และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ก ารวั ด และ
ประเมินผล การสรางนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ รวมทั้งทักษะการแกปญหา การทํางานแบบรวมมือ
และการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความตองการจํ าเปนพิเศษของเด็กที่มีความ
บกพรองและเด็กกลุมเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ผลิต มหาบั ณ ฑิ ตที่ เ ป น นั ก คิด อย า งมี วิ จารญาณ คิด วิ เ คราะห
วิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล คิดสรางสรรคในการพัฒนาวิชาชีพ ใชความรูและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา คิดตัดสินใจในสถานการณที่
เปนปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปนนักวิจัย ที่สามารถพัฒนาความรูในศาสตร
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษที่เชี่ยวชาญ และใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีภาวะผูนํ า มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความ
เปนครู
5) เพื่อผลิตครูการศึกษาพิเศษระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพียงพอ
เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

2. หลักสูตรแผน ข
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
สัมมนา
2 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
16 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ข. การศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต

ระยะเวลาการศึกษา
ใชระยะเวลาศึกษา 2 ป (4 ภาคการศึกษา) ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรียนสัปดาหละ 2 วัน คือ วันเสาร
และวันอาทิตย ระหวางเวลา 08.00-18.00 น.

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)
ชื่อยอ : ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ)

โครงสร้ างหลั กสูตร
หนวยกิตที่ศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมีดังนี้
1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
สัมมนา
2 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
16 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12 หนวยกิต

วิธีการคัดเลือก
ใชวิธีการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ รับผูเขาศึกษา
จํานวน 10 คน
แผน ก แบบ ก2
จํานวน 5 คน
แผน ข
จํานวน 5 คน

ดาวนโหลดใบสมัคร
ดาวนโหลด ใบสมัครไดจากเว็บไซด

http://www.edu.ku.ac.th

