
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบสมคัรคดัเลอืกเข้าศึกษาช้ันปริญญาโท 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาคณติศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที ่4 

-------------------------  

1. รายละเอียดส่วนตวั 

        1.1  ช่ือ (ภาษาไทยตวับรรจง)  (  ) นาย   (  )  นาง   (  ) นางสาว   (  )  อ่ืน ๆ ระบุ...................................................  
 ช่ือ................................................................นามสกุล................................................................................................ 

 NAME (CAPITAL  LETTER)  (  ) MR.  (  ) MRS.  (  ) MS.  (  ) OTHER  

FIRST NAME                      

 

LAST NAME                      

          

         1.2  วนั/เดือน/ปีเกิด...........................สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)..........................................................อาย.ุ................ปี 

         1.3  ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี................หมู่ท่ี.................ถนน..................................แขวง/ต าบล.......................................... 

 เขต/อ าเภอ.............................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
 โทรศพัท.์....................................................โทรศพัทมื์อถือ...................................................................................... 

         1.4  ปัจจุบนัผูส้มคัร (  ) ยงัไม่ไดง้านท า 
       (  ) ท างานแลว้...............ปี ต าแหน่ง...............................................................เงินเดือน..........................บาท 

 ช่ือท่ีท างานปัจจุบนั............................................................................................................เลขท่ี............................... 

 ถนน...............................................แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ.......................................... 

 จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์................................................ 

         1.5  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก 

 (  ) เหมือนขอ้ 1.3    (  ) เหมือนขอ้ 1.4 

 (  ) อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................................... 
2. คุณวฒิุของผูส้มคัร 

         2.1 ประวติัการศึกษา 
โรงเรียน/วทิยาลยั/

มหาวทิยาลยั 

ระยะเวลาท่ีได้
ศึกษา  

จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

ประกาศนียบตัร/ช่ือปริญญา
และสาขาวชิาท่ีส าเร็จ 

หมายเหตุ 

    

    

    

         

เลขที่สมัคร........................... 

ติดรูป 

ขนาด 1” 



  2.2  การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 วชิาเอก สาขา................................................................วชิาโท สาขา......................................................................... 
 คะแนนเฉล่ีย GPA = ……………  

3. มูลเหตุจูงใจท่ีเขา้ศึกษา 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. เอกสารส าคญัท่ีน าส่งพร้อมใบสมคัร 

 (  ) 1. ส าเนาปริญญาบตัร 1 ฉบบั 

 (  ) 2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี 1 ฉบบั 

 (  ) 3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 1 ฉบบั 

 (  ) 4. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั 

  ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของมหาวทิยาลยั และขอ้ความท่ีขา้พเจา้
กรอกขา้งบนน้ี พร้อมทั้งหลกัฐานท่ีใชส้มคัรทั้งหมดถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................................ผูส้มคัรเขา้ศึกษา 
        (..................................................................) 

ลงวนัท่ี................................................................. 

***************************************************************************** 

  ไดต้รวจสอบหนงัสือส าคญัแสดงคุณวฒิุและเอกสารประกอบใบสมคัรครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีระบุไว้
ขา้งตน้แลว้ 

ลงช่ือ...........................................................ผูต้รวจสอบหลกัฐาน 

         (...........................................................) 

 



 
 

 

1.  หลักฐานแสดงคณุวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 2  ฉบับ 

2.  ใบรายงานผลการเรยีน (Transcript)           2  ฉบับ 

3.  รูปถ่าย 1 นิ้ว             2  ฉบับ 

4.  ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ   2  ฉบับ 
 

 

 
 

 

รายละเอียด ดูงานต่างประเทศ 
 (ในแถบอาเซียน) 

ดูงาน 
   ประเทศเกาหลีใต ้

ดูงานประเทศ 
ญี่ปุ่น 

งวดที่ 1  ช าระวันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 

งวดที่ 2 21,000.- 21,000.- 25,000.- 
งวดที่ 3 19,000.- 21,000.- 25,000.- 
งวดที่ 4 19,000.- 21,000.- 25,000.- 
งวดที่ 5 19,000.- 21,000.- 25,000.- 
งวดที่ 6 19,000.- 21,000.- 25,000.- 
งวดที่ 7 15,000.- 20,000.- 20,000.- 
ค่าลงทะเบียนสอบ
ประมวลความรู ้

3,000.- 3,000.- 3,000.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,000.- 158,000.- 178,000.- 
   - รวมเอกสารการเรียน/กระเป๋าเอกสาร/ชุดสูท/บริการสืบค้นข้อมูล/ 
     สัมมนาศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

     - แต่ไม่รวมกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานและค่าขึ้น 
       ทะเบียนบัณฑิต 
     - ค่าสมัครเข้าคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์คนละ 700 บาท 
     - การศึกษาดูงานแต่ละโปรแกรมนักศึกษาจะต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 40 คน 

   
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 

(Master of Education Program in  
Mathematics Education) 

 
 

แผน ข ไม่ต้องท ำวิทยำนิพนธ ์
หมวดวิชำบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) 
RAM  6000  ความรู้คู่คุณธรรม 3 หน่วยกิต 
RAM  6003  บัณฑติศึกษา 3 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชำปรับพ้ืนฐำน (ไม่นบัหน่วยกิต) 
MED  6003  ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตรศึกษา 3 หน่วยกิต 
MED  6004  คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครู 1     3 หน่วยกิต        
MED  6005  คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครู 2 3 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชำพ้ืนฐำน (6 หน่วยกิต) 
EDF   6003  ปรัชญาการศึกษา    3 หน่วยกิต 
MER  6903  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต 
       

หมวดวิชำเอก 
วิชำเอกบังคับ (9 หน่วยกิต) 
MED  6301  วิธีวิเคราะห์ข้อมลูทางคณิตศาสตรศึกษา  3 หน่วยกิต  
MED  6401  การสอนคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
MED  6501  การวิจัยและพัฒนาหลักสตูรคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต  
  

วิชำเอกเลือก 
ด้ำนเนื้อหำวิชำคณิตศำสตร์ (12 หน่วยกิต) 
MED  6102   พีชคณิตส าหรับครู 3 หน่วยกิต 
MED  6103  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสส าหรับครู 3 หน่วยกิต 
 

 
MED  6104  วิยุตคณติส าหรับคร ู 3 หน่วยกิต 
MED  6106  คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับคร ู 3 หน่วยกิต 

 
ด้ำนกำรศึกษำ (9 หน่วยกิต) 
MED  6402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน   

      คณิตศาสตร ์   3 หน่วยกิต 
MED  6403  โครงงานและกจิกรรมคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
MED  6502  การวัดและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
 
 

หมวดวิชำศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (3 หน่วยกิต) 
MED  7096  การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต 
  

กำรสอบประมวลควำมรู้ 
MED  7097  การสอบประมวลความรู ้ 3 หน่วยกิต 

 
 

หมำยเหตุ  
  1. การเปิดการสอนกระบวนวิชาเลือกใดในแต่ละภาคเรียน  
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
  2. ส าหรับนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีที่มีพื้นฐานความรู้
คณิตศาสตร์น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  
และให้ได้เกรด S ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก 
MED  6004  คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครู 1 3 หน่วยกิต 
MED  6005  คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครู 2 3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

หลักฐานการสมัคร 

 

อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้รับการรับรอง 

หลักสตูร ทุกสาขาวิชา  

จากส านักงานรับรองมาตรฐาน 

 และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 



 
   

 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา  
   ที่กระทรวงศึกษาธกิาร หรือส านักงาน ก.พ. รับรอง 

2. ไม่เป็นผูม้ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ 
   โรคส าคญัที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ไม่เป็นผูเ้คยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจาก 
   การกระท าความผิด หรือมีความประพฤตเิสื่อมเสีย 

4. ไม่เป็นผูต้้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก  
   เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ 
   ความผิดลหุโทษ 

5. มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
   รามค าแหงก าหนด 
 

 

 

1.   พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งครอบคลมุทั้งสาขาวิชาที ่
     ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปรญิญาตรี ผลการศึกษา ทักษะ 
     การเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
     ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
2.  การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์ หรือ 
     ทดสอบศักยภาพตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด โดยเป็นผู้ทีม่ ี
     บุคลิกภาพเหมาะสม มีวิสัยทศัน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิ 
     ภาวะและการแสดงออกในด้านความพร้อมอื่นๆ ที่สามารถ 
     เข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษาได้ 
3.   มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ ์และ   
     พิจารณาการคัดเลือกและเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
     ที่จะพิจารณาผูส้มัครให้เข้ารบัการคัดเลือกเข้าศึกษาซึ่งถือ 
     เป็นข้อยุติ 
 

 
วันเวลำเรียน 

วัน เวลำ 
เสาร ์     08.00 - 17.00 น. 

อาทิตย์     08.00 - 17.00 น. 
 
 

 
 
 
 

 
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปิดหลักสูตร 
ต้องมีนักศึกษำ  50  คน  ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษำระดับปริญญำโท 
(โครงกำรพิเศษ) 

สำขำวิชำคณิตศำสตรศึกษำ 
(Master of Education Program in Mathematics Education) 

 

หัวหมำก รุ่นที่ 4 

เรียนเฉพำะวันเสำร์ - อำทิตย ์
  

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี ้– 3 พ.ค. 58 
  

ติดต่อ  โครงกำรศึกษำภำคพิเศษ ตึกคณะศึกษำศำสตร์ 
ชั้น 1 ห้อง 101/7 

คุณภำวินี  จันทร์มณี 
087-021-6729, 02-310-8318,02-310-8321 
ดูประกำศรับสมัครได้ที่ www.edu.ru.ac.th 

1. ระบบการเรียน ใช้ระบบการศกึษาแบบเรียนครั้งละหนึ่ง 
    วิชา (Block Course System) กล่าวคือ เรียนจบใน 
    กระบวนวิชานั้นและสอบวัดผลแล้วจึงเรียนวิชาถัดไป 
    แต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนรวมไมน่้อยกว่า 48 ช่ัวโมง  
2. นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละแปดสิบ 
    ของเวลาเรยีนทั้งหมดในแตล่ะวิชา  
3. ระบบการเรียนการสอนเป็น แผน ข. ไม่ต้องท าวิทยานิพนธ ์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 

  วิธีการคัดเลือก 

 

หลักสูตรเดียวกับโครงการยกระดับ

คุณภาพครูทั้งระบบของ สพฐ.  


