
ค่าใช้จ่าย การรับสมัคร 
        ค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 600 บาท  ผู้สมัคร 
ช ำระเงินค่ำธรรมเนยีมผ่ำนธนำคำรที่ระบุในใบแจ้งหนี้ท่ี               
ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) แล้วน ำใบน ำฝำกเขียน   
ช่ือ-สกุลผูส้มัคร (ตัวบรรจง) แนบมำพร้อมกับใบสมัคร 
1. สมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐำนกำรสมัคร
ที่ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมำที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  
ตู้ ปณ. 1076 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 โดย
ประทับตรำจำกไปรษณีย์ต้นทำง ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน  
2563  หำกผู้สมัครส่งหลักฐำนทำงไปรษณีย์หลังจำกวันท่ี  30 
มิถุนำยน 2563 จะถือว่ ำสละสิทธิ์ ในกำรสมัคร  ศูนย์
บัณฑิตศึกษำ ภำคพิเศษ  จะไม่คืนหลักฐำนกำรสมัครและเงิน
ค่ำสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
2. หรือติดต่อประธานหลักสูตร    
รองศำสตรำจำรย์.ดร.เมธินี วงศ์วำนิช รัมภกำภรณ์ โดยตรง 
มือถือ : 08 1826 0260   Email : fedumnw@ku.ac.th 

หลักฐานการสมัคร 
1. ส ำเนำใบคะแนนวิชำเรียน (Transcript) ระดับปรญิญำตรี 

ภำษำไทย และ/หรือ ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 2  ชุด 
2. ส ำเนำใบปรญิญำบตัรระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 2  ชุด 
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง   ไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตำด ำ  
        ขนำด 1”   จ ำนวน  2   รูป 
1. ส ำเนำบตัรประชำชน  จ ำนวน 2  ชุด 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 2 ชุด 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  
 

ปีที่ 1 ภำคต้น  ประมำณ  48,790 บำท 
 ภำคปลำย ประมำณ  29,090 บำท 
ปีที่ 2 ภำคต้น  ประมำณ  26,990 บำท 
 ภำคปลำย ประมำณ  17,890 บำท 
  รวม ประมำณ  122,760 บำท 

ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 

เปิดภาคเรียน  
 เดือน  สิงหาคม 2563 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

 
 
 
 
 

http://www.isc.edu.ku.ac.th/specialprogram/ 
http://voc.edu.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/busedadm  
http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th 

หากผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารในการสมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วน 
ศูนย์ฯจะไม่ด าเนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 
พร้อมทั้งไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก  

รับสมัครทางไปรษณีย์        18 พฤษภำคม – 30  มิถุนำยน 63       
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    3 กรกฎำคม 63   
สอบสัมภาษณ์      4 กรกฎำคม 63  
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ   20 กรกฎำคม 63  
รายงานตัวและช าระค่าลงทะเบียน       21 - 28 กรกฎำคม 63  
 



ชื่อปริญญา 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ ภาคพิเศษ 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมคัรสอบ 

หลักการและเหตุผล 
           กำรศึกษำเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธภิำพ
และประสิทธพิลเป็นปัจจยัส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบและ
นอกระบบ  รวมถึงในระดับสำกลมำกยิง่ขึ้น ปัจจุบันเร่ิมมีกำรเรียนกำร
สอนตั้งแต่กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจนถึงระดับอุดมศึกษำบุคลำกรท่ี
เกี่ยวขอ้งกับกำรพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร
องค์กร นักธุรกจิ ครู อำจำรย์ ผู้สอน บุคลำกร รวมทั้ง นกัเรียน นิสิต 
นักศึกษำ   ผู้ปกครองและประชำชนผู้สนใจในกำรพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรจะมีบทบำทส ำคัญในกำรมี  ส่วนรว่มเสนอแนะนโยบำย
ควำมคิดเห็นติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของสถำนศึกษำรวมทั้งประเมินผล
กำรด ำเนินงำน ผลกำรศึกษำ ดังนั้นควำมรอบรู้และแนวควำมคิดด้ำน
กำรพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรที่ทันต่อสถำนกำรณ์และควำม
ต้องกำรของตลำดจะชว่ยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจและสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับผู้ประกอบกำร นักธุรกิจ อำจำรย์ ผู้สอนทำงด้ำนธุรกิจและ
กำรตลำดควรมีโอกำสเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ และควำม
พร้อมด้ำนเน้ือหำสำระกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและแนวปฏิบัติงำน
จริงในสถำนศึกษำที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนในธุรกิจ
แลผู้ประกอบกำรได้ส ำหรับผู้บริหำรองค์กรควรมีโอกำสเพิ่มศักยภำพ
และขยำยวิสัยทัศน์ทำงธุรกจิและวิสัยทศัน์ในระดับสำกลให้ก้ำวไกล 
และรู้จักใช้ทักษะ ควำมรู้ด้ำนกำรวจิัยในกำรตัดสินใจบริหำรองค์กร
ธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธภิำพสูงสุด  

วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตมหำบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1)  มีคุณลักษณะของกำรเป็นนักกำรศึกษำที่ดี กล่ำวคือ มีหลัก
คุณธรรมเป็นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครูเป็น   
ผู้เปิดใจยอมรับควำมเห็นของผู้อื่น สำมำรถ ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้มีควำม    
รักในกำรศึกษำหำควำมรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีภำวะผู้น ำ 

2)  มคีวำมรอบรูใ้นหลกักำรและทฤษฎทีำงกำรศกึษำเพือ่พฒันำควำม
เป็นผูป้ระกอบกำร สำมำรถจดักำรเรยีนกำรสอนดำ้นกำรเป็นผูป้ระกอบกำรทัง้ใน
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ระดบัอำชวีศกึษำ รวมถงึกำรจดักำรศกึษำนอกระบบ
โรงเรยีน 

3)  มคีวำมสำมำรถในกำรวจิยัและกำรศกึษำคน้ควำ้ทำงกำรศกึษำเพือ่
พฒันำควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 

ช่ือเต็ม: ศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต (กำรศึกษำเพื่อพัฒนำควำม
เป็นผู้ประกอบกำร) 
ช่ือย่อ:  ศษ.ม. (กำรศึกษำเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร) 
ช่ือเต็ม: Master of Education  (Entrepreneurship 
Education) 

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

จ านวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า        36  หน่วยกิต 
1.  วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า         24  หน่วยกิต 

  สัมมนำ                    2  หน่วยกิต 
  วิชำเอกบังคับ              16  หน่วยกิต 
  วิชำเอกเลือก  ไม่น้อยกว่ำ    6  หน่วยกิต    

2.  วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
และวิชำภำษำอังกฤษ 3 หน่วยกิต ตำมควำมต้องกำรของบัณฑิตวิทยำลัย 
 

หลักสูตรแผน ข 

จ านวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า        36  หน่วยกิต 
1.  วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า         30  หน่วยกิต 

  สัมมนำ                     2  หน่วยกิต 
  วิชำเอกบังคับ              16  หน่วยกิต 
  วิชำเอกเลือก  ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต    

2.  การค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต 
และวิชำภำษำอังกฤษ 3 หน่วยกิต ตำมควำมต้องกำรของบัณฑิตวิทยำลัย 

ระยะเวลาการศึกษา 

หลักสตูรมรีะยะเวลำกำรศึกษำ  2  ปี  แบ่งกำรศึกษำ
เป็นปีละ 2 ภำคกำรศึกษำตำมปฏทิินของมหำวิทยำลัย เรยีน
สัปดำหล์ะ 2 วัน  คือ วันเสำร์ และวันอำทิตย์  ระหว่ำงเวลำ   
08.00-17.00 น. 

        ผู้สมัครเข้ำศึกษำต้องส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปรญิญำตรี
ทุกสำขำวิชำ  และมีคณุสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำ ขั้นบัณฑติศึกษำ ของบัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

วิธีการคัดเลือก 

     ใช้วิธีกำรสอบสัมภำษณ์และพจิำรณำจำกผลกำรศึกษำ 
ควำมตั้งใจในกำรศึกษำ กำรใหเ้วลำในกำรศึกษำ และ
คุณสมบัติดำ้นอ่ืนๆ จำกใบสมัครและหลักฐำนประกอบ  
กำรสมคัร  จ ำนวนรับนสิิตใหม ่
 แผน ก แบบ ก 2  จ ำนวน  10  คน   
 แผน ข   จ ำนวน  10  คน   

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้จำกเว็บไซต์   
http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th 

ติดต่อประธานหลักสูตร  
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์   

มือถือ 08 1826 0260  


