กำรรับสมัคร

กำรเรียนกำรสอน

รับสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครเป็ น 2 ช่วง
- ช่วงที่ 1 วันที่ 10 – 30 ก.ย. 2562
- ช่วงที่ 2 วันที่ 1 – 20 ต.ค. 2562
ผู้ ส นใจสามารถรั บ ใบสมั ค รและสมั ค รได้ ทุ ก วั น ณ
ส านั ก งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ ชั น้ 3
มหาวิท ยาลัย รามค าแหง หัว หมาก ทุ ก วัน เว้น วัน หยุ ด
นักขัตฤกษ์ (หากช่วง 1 เต็มจะปิ ดรับสมัคร)
จำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะรับ 50 คน
ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบสัมภำษณ์
วันที่ 25 ต.ค. 2562
สอบสัมภำษณ์
วันที่ 2 พ.ย. 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก
ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือก
วันที่ 6 พ.ย. 2562
ขึน้ ทะเบียนนักศึกษำและปฐมนิ เทศ
วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 9.00 น.
เปิ ดเรียน มกราคม 2563

1. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา 2 ปี การศึกษา
2. เรียนวันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา
8.00-12.00 น.
3. เรียนครัง้ ละรายวิชา (Block Course)
4. จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษำ

สอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ ม
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมในวันและเวลาราชการที่
ผศ.ดร.กิตติศกั ดิ ์ ลักษณา โทร 086-826-0407
น.ส.เนตรนภิศ พหลยุทธ โทร 090-972-1033

โครงกำรศึกษำภำคพิเศษ
หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิ ต
สำขำวิ ชำ

นวัตกรรมหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียนรู้
รุ่น 3 (หัวหมำก)

ไม่ทำวิ ทยำนิ พนธ์

หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิ ต
สำขำวิ ชำนวัตกรรมหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้

CLM 7709 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาชุมชน
CLM 7096 การศึกษาอิสระ
CLM 7097 การสอบประมวลความรู้

(1) วิ ชำบังคับบัณฑิ ตศึกษำ
RAM 6001 ความรูค้ ่คู ุณธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา 1 นก.
(2) วิ ชำพืน้ ฐำน (6 หน่วยกิต)
CLM 6503 ภาษาอังกฤษทางหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้
MER 6903 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางการศึกษา
(2) วิ ชำเอก (39 หน่วยกิต)
CLM 6603 การพัฒนาหลักสูตร
CLM 6604 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
CLM 6605 การประเมินหลักสูตร
CLM 6606 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
CLM 6607 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้
CLM 6608 การพัฒนาเอกสารหลักสูตรและแหล่ง
การเรียนรู้
CLM 7603 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้
CLM 7604 การวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และผูเ้ รียน
CLM 7605 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
CLM 7706 ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร
CLM 7708 อุดมการณ์และนวัตกรรมทางการจัด
การศึกษา

3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.

3 นก.
3 นก.
0 นก.

(4) หมวดวิ ชำปรับพืน้ ฐำนไม่นับหน่ วยกิ ต*
สาหรับผูเ้ รียนทีไ่ ม่ได้จบปริญญาด้านการศึกษา
CLM 6701 ความรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพครู 1
(3)นก.
CLM 6702 ความรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพครู 2
(3)นก.
*ผูเ้ รียนทีไ่ ม่ได้จบปริญญาด้านการศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชา CLM 6701 และ CLM 6702 โดยชาระ
ค่าลงทะเบียนเพิม่ เติม

คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการหรือสานักงาน ก.พ.รับรอง
2. มีประสบการณ์การสอน หรือ ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่เป็ นผูม้ โี รคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ งั คมรังเกียจ
4. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจาก
การกระทาความผิดหรือมีความประพฤติเสือ่ มเสีย
5. ไม่เป็ นผูต้ อ้ งรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุก
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
6. มีคุณสมบัตอิ ย่างอื่นให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัย
รามคาแหงกาหนด

หลักฐำนกำรสมัคร
1. ใบสมัครทีก่ รอกข้อความครบถ้วน ติดรูปถ่าย 2 นิ้ว
จ านวน 2 รู ป (รับ ใบสมัค รที่ ห้ อ งบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
อาคาร EOB ชัน้ 3 คณะศึกษาศาสตร์ หัวหมาก)
2. หลักฐานแสดงคุณวุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ
สาเนา 2 ฉบับ
3. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และสาเนา 2
ฉบับ
4. หนั ง สื อ รั บ รองการสอนหรื อ การปฏิ บ ั ติ ง านใน
สถานศึกษาจากหน่ วยงาน 1 ฉบับ (ลงนามโดยผู้มี
อานาจรับผิดชอบ และประทับตราสถานศึกษา)
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน อย่าง
ละ 2 ฉบับ

.

ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 134,600 บาท แบ่งชาระ 6 งวด
- งวดที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 2562 จานวน 34,600 บาท
- งวดที่ 2 มี.ค. 2563
จานวน 20,000 บาท
- งวดที่ 3 มิ.ย. 2563
จานวน 30,000 บาท
- งวดที่ 4 ต.ค. 2563
จานวน 20,000 บาท
- งวดที่ 5 ก.พ. 2564
จานวน 20,000 บาท
- งวดที่ 6 ก่อนสอบประมวลความรู้ จานวน 10,000 บาท

