
 
 

 

รบัสมคัร   ขอรบัใบสมคัรและสมคัรเป็น 2 ช่วง 
  - ช่วงท่ี 1 วนัที ่5 ม.ค. – 10 ก.พ. 2562  
  - ช่วงท่ี 2 วนัที ่11 ก.พ. – 10 ม.ีค 2562 
ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัครได้ทุกวัน ณ 
ส านักงานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชัน้  3 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก ทุกวันเว้นวันหยุด
นกัขตัฤกษ์ (หากช่วง 1 เตม็จะปิดรบัสมคัร) 
จ ำนวนนักศึกษำท่ีคำดว่ำจะรบั  50 คน 
ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภำษณ์   
     วนัที ่13 ม.ีค. 2562 
สอบสมัภำษณ์    
     วนัที ่15 ม.ีค. 2562 เวลา 9.00-12.00 น.  
ณ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวัหมาก 
ประกำศรำยช่ือผูผ้ำ่นกำรคดัเลือก   
     วนัที ่19 ม.ีค. 2562  
ขึน้ทะเบียนนักศึกษำและปฐมนิเทศ  
     วนัที ่22 ม.ีค. 2562 
เปิดเรียน   วนัที ่1 เมษายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาไม่น้อยกว่า  2  ปีการศกึษา  
เรยีนเฉพาะเดอืน เมษายน 2562  ตุลาคม 2562  
เมษายน 2563  และตุลาคม 2563 

2.  เรยีนทุกวนัไม่เวน้วนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ 
3.  จดัการเรยีนการสอน ณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง         
 
 
 
 
 

 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิในวนัและเวลาราชการที ่
รศ.ดร.มาลนิี บุณยรตัพนัธุ ์โทร 081-935-2473 
ผศ.ดร.กติตศิกัดิ ์ลกัษณา โทร 086-826-0407 
น.ส.เนตรนภศิ พหลยุทธ โทร 090-972-1033 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
เปิดรบัสมคัรนักศึกษำ 

 

โครงกำรพฒันำคร ู
สู่ปริญญำโทช่วงปิดเทอม 

หลกัสตูรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต 
สำขำวิชำ 

นวตักรรมหลกัสูตร 
และกำรจดักำรเรียนรู ้

รุ่น 18 (หวัหมำก) 

 
 
 
 
 

กำรรบัสมคัร กำรเรียนกำรสอน 

สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติม 

ไม่ท ำวิทยำนิพนธ์ 



หลกัสตูรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต 
สำขำวิชำนวตักรรมหลกัสตูรและ 

กำรจดักำรเรียนรู้ 
 

(1)  วิชำบงัคบับณัฑิตศึกษำ 
RAM 6001 ความรูคู้่คุณธรรมส าหรบับณัฑติศกึษา 

 

1 นก. 

(2)  วิชำพืน้ฐำน (6 หน่วยกติ) 
CLM 6503 ภาษาองักฤษทางหลกัสตูรและการ

จดัการเรยีนรู ้
3 นก. 

MER 6903 ระเบยีบวธิวีจิยัทางการศกึษา 
 

3 นก. 

(2)  วิชำเอก (39 หน่วยกติ)  
CLM 6603 การพฒันาหลกัสตูร 3 นก. 
CLM 6604 นวตักรรมการบรหิารจดัการหลกัสตูร 3 นก. 
CLM 6605 การประเมนิหลกัสตูร 3 นก. 
CLM 6606 การออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ 3 นก. 
CLM 6607 นวตักรรมและเทคโนโลยกีารจดัการ

เรยีนรู ้
3 นก. 

CLM 6608 การพฒันาเอกสารหลกัสตูรและแหล่ง
การเรยีนรู ้

3 นก. 

CLM 7603 นวตักรรมการนิเทศการจดัการเรยีนรู ้ 3 นก. 
CLM 7604 การวจิยัเพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรู้

และผูเ้รยีน 
3 นก. 

CLM 7605 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มดา้น
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้

3 นก. 

CLM 7706 ประสบการณ์การพฒันาหลกัสตูร 3 นก. 
CLM 7708 อุดมการณ์และนวตักรรมทางการจดั

การศกึษา 
3 นก. 

CLM 7709 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาชมุชน 

3 นก. 

CLM 7096 การศกึษาอสิระ 3 นก. 
CLM 7097 การสอบประมวลความรู ้

 

0 นก. 

(4)  หมวดวิชำปรบัพืน้ฐำนไมนั่บหน่วยกิต  ส าหรบั
ผูเ้รยีนทีไ่ม่ไดจ้บปรญิญาดา้นการศกึษา 
CLM 6701 ความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีคร ู1 (3)นก. 
CLM 6702 ความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีคร ู2 (3)นก.  
*ผูเ้รยีนทีไ่ม่ได้จบปรญิญาดา้นการศกึษาต้องลงทะเบยีน

เรยีนรายวชิา CLM 6701 และ CLM 6702 โดยช าระ
ค่าลงทะเบยีนเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 

1.  ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสถาบนัการศกึษาที่
กระทรวงศกึษาธกิารหรอืส านกังาน ก.พ.รบัรอง 

2.  มปีระสบการณ์การสอน หรอื ปฏบิตังิานในสถานศกึษาไม่
น้อยกว่า 1 ปี  

3.  ไม่เป็นผูม้โีรคตดิต่อรา้ยแรง โรคทีส่งัคมรงัเกยีจ 
4.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกไล่ออกจากสถาบนัการศกึษาใดเนื่องจาก

การกระท าความผดิหรอืมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี 
5.  ไม่เป็นผูต้อ้งรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก 

เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท
หรอืความผดิลหุโทษ 

6.  มคีุณสมบตัอิย่างอื่นใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยั
รามค าแหงก าหนด 

 
 
 

1. ใบสมคัรทีก่รอกขอ้ความครบถ้วน ติดรูปถ่าย 2 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป (รับใบสมัครที่ห้องบัณฑิตศึกษา 
อาคาร EOB ชัน้ 3 คณะศกึษาศาสตร ์ หวัหมาก) 

2. หลกัฐานแสดงคุณวุฒปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า และ
ส าเนา 2 ฉบบั 

3. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และส าเนา 2 
ฉบบั 

4. หนังสือรับรองการสอนหรือการปฏิบัติงานใน
สถานศกึษาจากหน่วยงาน 1 ฉบบั (ลงนามโดยผู้มี
อ านาจรบัผดิชอบ และประทบัตราสถานศกึษา) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน อย่าง
ละ 2 ฉบบั 

 
 
 

.  
 
 

ค่าใชจ้่ายตลอดหลกัสตูร 134,600 บาท แบ่งช าระ 6 งวด  
- งวดที ่1  วนัที ่22 ม.ีค. 2562 จ านวน 35,000 บาท  
- งวดที ่2  วนัที ่1 พ.ค. 2562 จ านวน 10,000 บาท 
- งวดที ่3  ต.ค. 2562  จ านวน 35,000 บาท 
- งวดที ่4  เม.ย. 2563       จ านวน 10,000 บาท 
- งวดที ่5  ต.ค. 2563      จ านวน 35,000 บาท 
- งวดที ่6  เม.ย. 2564  จ านวน 9,600 บาท 

 

หลกัฐำนกำรสมคัร 

ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลกัสตูร 

คณุสมบติัของผูส้มคัร 


