
 

“MASTER  

YOUR  
TEACHING” 

ขัน้ตอนการสมคัร 
 

1. สมคัรตัง้แต่ วนัน้ี – 15 มกราคม 2564  
ณ ส ำนักงำนบณัฑติศกึษำ ชัน้ 3 คณะศกึษำศำสตร ์ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  

2. เอกสารประกอบการสมคัร 

 รปูถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รปู 
 ส ำเนำใบปรญิญำบตัร หรอื ใบรบัรองสภำฯ 1 

ฉบบั 
 ส ำเนำใบรบัรองผลกำรศกึษำ 1 ฉบบั 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 1 ฉบบั 
 ส ำเนำกำรเปลีย่นแปลงชื่อ-สกุล ค ำน ำหน้ำ 

ทะเบยีนสมรส ฯลฯ (ถำ้ม)ี 
 หนังสอืรบัรองประสบกำรณ์ท ำงำน / หนังสอื

รบัรอง 1 ฉบบั (ถำ้ม)ี 
 ค่ำสมคัร 800 บำท 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร 150,000 บาท  
แบ่งช าระเป็น 7 งวด 
งวดที ่1 วนัขึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษำ  
(23 มกรำคม 2564) 

35,000 บำท 
 

งวดที ่2 เดอืนมนีำคม 2564 25,000 บำท  

งวดที ่3 เดอืนสงิหำคม 2564 25,000 บำท  

งวดที ่4 เดอืนมนีำคม 2565 25,000 บำท  

งวดที ่5 เดอืนสงิหำคม 2565 25,000 บำท  

งวดที ่6 เดอืนตุลำคม 2565 12,500 บำท 

งวดที ่7 ก่อนสอบประมวลควำมรู ้ 2,500 บำท 

คณุสมบติัของผู้สมคัร  
 

 1. ตอ้งส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรหีรอื
เทยีบเท่ำสำขำใดสำขำหนึ่ง 
 2. สำมำรถสื่อสำรเป็นภำษำองักฤษได ้จบัใจควำม
ส ำคญัจำกกำรอ่ำนและกำรฟังได ้
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

เรียนทุกวนัเสาร ์เวลา 08.00 – 21.00 น.
(เรียนครัง้ละหน่ึงวิชาและสอบวดัผล  
แล้วจึงเรียนวิชาถดัไป) 
 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพฒันาทกัษะความรู้ท่ี
ส าคญัต่อวิชาชีพคร ูเพ่ือสรรสร้างคณุครู
ภาษาองักฤษท่ีมีคณุภาพให้กบัชัน้เรียน 

ปริญญาโท  
หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
(สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ) 
โครงการศึกษาภาคพิเศษ 
เฉพาะแผน ข. (การศึกษาอิสระ) 

 

เวลาเรียน  
 

"Education is not to reform students or amuse them  
or to make them expert technicians. It is to unsettle 
their minds, widen their horizons, inflame their 
intellects, teach them to think straight, if possible."  
-- Robert M. Hutchins-- 



 
 

 

- อาจารยห์รือนักวิชาการในสถาบนัของรฐั
และเอกชนท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัการสอน
วิชาภาษาองักฤษ 

- ธรุกิจส่วนตวัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการ
สอนวิชาภาษาองักฤษ 

- อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน าความรู้การสอน 
วิชาภาษาองักฤษไปประยุกต์ใช้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรตันา อดิพฒัน์ 
ajsurattana@gmail.com 

092-382-8959  

“ท ำไม 
ต้องเรียนกบัเรำ?” 

เก่ียวกบัเรา 

 
“MASTER YOUR DEGREE… 
MASTER YOUR PROFESSION” 

ช่ือปริญญา: 

• ศกึษำศำสตรมหำบณัฑติ (กำรสอนภำษำองักฤษ) 
• Master of Education (English Language Teaching) 

 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน 
ภาษาองักฤษ เป็นหลกัสูตร 2 ปีท่ีมุ่งเน้นพฒันาทกัษะการ
สอน การคิดวิเคราะห์ และการท าวิจยั ส าหรบัคณุคร ู
ผู้สอนวิชาภาษาองักฤษ 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการรบัสมคัร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสูตร หรือ  
ไม่สามารถเข้ามาสมคัรได้ด้วยตนเอง 

 

ติดต่อ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนรายวิชา 
หลกัสูตรของเราประกอบด้วย 43 หน่วยกิต ได้แก่ 
(1) หมวดวิชาปรบัพ้ืนฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) 
- กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
- ภำษำองักฤษส ำหรบักำรสอน 
(นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทัง้ 2 วิชา และสอบให้ได้ระดบัผลการ
เรียน S—Satisfactory) 
(2) หมวดวิชาบงัคบับณัฑิตศึกษา 1 วิชา (1 หน่วยกิต) 
- ควำมรูคู้คุ่ณธรรมส ำหรบับณัฑติศกึษำ 
(3) วิชาเอกบงัคบั 8 วิชา (24 หน่วยกิต) 
- ภำษำองักฤษเพื่อจุดประสงคท์ำงวชิำกำร 
- กำรพฒันำหลกัสตูรและกำรออกแบบระบบกำรสอน 
- นวตักรรมและเทคโนโลยทีำงกำรสอนภำษำองักฤษ 
- วธิวีทิยำกำรสอนภำษำองักฤษ 
- กำรเรยีนรูภ้ำษำทีส่อง 
- วำทกรรมวเิครำะห ์
- วธิวีทิยำกำรวจิยัทำงกำรสอนภำษำองักฤษ 
- กำรทดสอบและประเมนิผลทำงภำษำ 
(4) วิชาเอกเลือก 5 วิชา (15 หน่วยกิต) 
- ภำษำองักฤษระดบัโลก 
- กำรสื่อสำรขำ้มวฒันธรรม 
- กำรสอนภำษำองักฤษเพื่อจุดประสงคเ์ฉพำะ 
- กำรสอนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ 
- สมัมนำกำรพฒันำระบบกำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษ 
- สทัศำสตรแ์ละสทัวทิยำ 
- กำรศกึษำประเดน็และแนวโน้มในศำสตรก์ำรสอนภำษำองักฤษ 
(5) วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) (3 หน่วยกิต) 
- กำรศกึษำอสิระ  

 
* นักศกึษำตอ้งสอบผ่ำนรำยวชิำครบถว้นตำมก ำหนดตำมหลกัสตูรก่อน 

กำรสอบประมวลควำมรู ้(Comprehensive Examination)  
ในรูปแบบขอ้เขยีน และ/หรอื ปำกเปลำ่ * 

หมายเลขโทรศพัท์เพื่อสอบถามเร่ืองการรบัสมคัร 
คณุรชัดาภรณ์   
โทร. 081-889-4779 
ส านักงานบณัฑิตศึกษา ศษ. 
โทร. 02-310-8335 

รายละเอียด ประกำศรบัสมคัรและใบสมคัร 
http://gg.gg/ELTBC_announcement 

Facebook:   
ELT Ramkhamhaeng University 







    

   

   

 

 
 

 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาค...................ปีการศึกษา............................... 

 

โครงการพิเศษ (เรียนที่หัวหมาก กทม.)  
 

 

รายละเอียดส่วนตัว     นาย          นาง          นางสาว         ยศ/ฐานันดร............................................................................... 

ชื่อ.......................................................................................................นามสกุล .....................................................................................  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สะกดตัวพิมพ์ใหญ่ (ตามบัตรประชาชน) 
ชื่อ (FIRST NAME)                     
นามสกุล (LAST NAME)                     
เลขประจำตัวประชาชน                      
 

วัน/เดือน/ปีเกิด..............................................................อายุ..................................ปี   จังหวัดที่เกิด..................................................... 
ศาสนา..................................สัญชาติ..................................เชื้อชาติ..................................       โสด            สมรส         หย่าร้าง 

คุณวุฒิของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ปีที่เข้าศึกษา.......................................ปีที่สำเร็จการศึกษา.................................. .....เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA) .......................................      
ขื่อปริญญาที่สำเร็จการศึกษา.................................................................................................. ........................................................... .... 
ชื่อสถาบัน................................................................................................................... ........................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่........................ซอย.....................................................ถนน......... ................................................... 
แขวง/ตำบล......................................................อำเภอ/เขต....... ........................................จงัหวัด.........................................................  
รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์บ้าน..............................................โทรศัพท์มือถือ.................................... ......... 
e-mail address........................................................................................................... ......................................................................... 

สถานภาพการทำงาน (ปัจจุบัน) 
      ยังไม่ได้ทำงาน          ทำงานแล้วเป็นเวลา..............................ปี ตำแหน่ง................................................................. .... 
ชื่อหน่วยงาน..................................................................................... เลขท่ี..................... .... ถนน.......................................................... 
แขวง/ตำบล......................................................อำเภอ/เขต...............................................จงัหวัด.........................................................  
รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์ที่ทำงาน............................................... ............................................................. 

 

 

 

 

 

ติดรูป 
1 นิ้ว 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร (กรอกข้อความด้วยลายมือให้ครบถ้วน) 
2. ค่าสมัคร จำนวน 800.- บาท   
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
4. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภาฯ จำนวน 1 ชดุ 
5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 1 ชุด 
6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด 
7. สำเนาทะเบียนบา้น จำนวน 1 ชุด 
8. สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, คำนำหนา้นาม, ยศ, ทะเบยีนสมรส ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด 
9. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน/หนงัสือรับรอง (Recommendation) ในกรณทีี่มีระบุในข้อกำหนดเฉพาะสาขาวชิา จำนวน 1 ชุด  
10. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................ 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามประกาศของมหาวทิยาลัยฯ ข้อความที่กรอกข้างบนนี้ตรงกับความจริงทุกประการ  
หากส่วนใดเป็นเท็จ ขา้พเจ้ายนิยอมให้มหาวิทยาลัยฯ ถอนสถานภาพการเปน็นักศึกษาทนัที  

 โดยไม่ต้องคืนเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาใด ๆ ทั้งหมดที่ไดช้ำระไว้  
และยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวในราชการโดยไมถ่ือเป็นการละเมิด 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 

         วันที่....................เดือน............................พ.ศ...................... 
 
 


