
1.เอกสารประกอบการสมัคร
1.1 เอกสารส่งพร้อมกับใบสมัคร
    *  ใบสมัคร 
    *  หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 800 บาท
    *  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ฉบับ
    
1.2 เอกสารส่งพร้อมกับใบขึ�นทะเบียนบัณฑิต
    *  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ�ว จํานวน 1 รูป
    *  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
    *  ใบรับรองแพทย์
    *  สําเนาการเปลี�ยนแปลงชื�อ-สกุล คํานําหน้า    
        ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)
    *  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสภาฯ 
        1 ฉบับ
    *  หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน / 
        หนังสือรับรอง 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ขั�นตอนการสมคัร

คณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 

“MASTER YOUR TEACHING”

เวลาเรยีน 
ปริญญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)

โครงการศึกษาภาคพิเศษ 
ช่วงป�ดภาคเรียน รุ่นที� 2

เฉพาะแผน ข. (การศึกษาอิสระ)

"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

คณุสมบติัของผู้สมคัร 
*   สามารถสื�อสารเป�นภาษาอังกฤษได้ จับใจ  
     ความสําคัญจากการอ่านและการฟ� งได้

การสอบคัดเลือก 
*   คัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์
     เท่านั�น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000 บาท 
แบ่งชําระเป�น 7 งวด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

*   เรียนเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม
     (อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามสถานการณ์ COVID-19)                                                    

*   วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
     (เรียนครั�งละหนึ�งวิชาและสอบวัดผล
     แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป)
                                                    

ดูรายละเอียดหลักสูตรและข้อมูลการรับสมัครได้ที�
http://www.edu.ru.ac.th/cur/

               images/ELT/ELT_Cur.pdf                                                  

งวดที� 1  วันขึ�นทะเบียนนักศึกษา (กันยายน 2565) 30,000  บาท 
งวดที� 2 เดือนพฤศจิกายน 2565                      12,500  บาท 

งวดที� 3 เดือนมีนาคม 2566                             25,000  บาท 

งวดที� 4 เดือนพฤษภาคม 2566                        10,000  บาท 

งวดที� 5 เดือนกันยายน 2566                           35,000  บาท 

งวดที� 6 เดือนมีนาคม 2567                             35,000  บาท 

งวดที� 7  ก่อนสอบประมวลความรู้                       2,500  บาท 



ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรบัสมคัร

หมายเลขโทรศัพท์เพื�อสอบถามเรื�องการรับสมัคร

คุณรัชดาภรณ์ โลเกศเสถียร
โทร. 081-889-4779
คุณป�ยวรรณ พร้อมลาภ 
โทร. 082-232-3116

 
 

GROUP LINE

* นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามกําหนดตามหลักสูตรก่อน
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ในรูปแบบข้อเขียน และ/หรือ ปากเปล่า *
 
 

กระบวนรายวชิา
หลักสูตรของเราประกอบด้วย 43 หน่วยกิต ได้แก่
 
(1) หมวดวิชาปรับพื�นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  - การประกันคุณภาพการศึกษา
  - ภาษาอังกฤษสําหรับการสอน
(นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทั�ง 2 วิชา และ
สอบให้ได้ระดับผลการเรียน S—Satisfactory)
(2) หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 วิชา 
      (1 หน่วยกิต)
  - ความรู้คู่คุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา
(3) วิชาเอกบังคับ 8 วิชา (24 หน่วยกิต)
  - ภาษาอังกฤษเพื�อจุดประสงค์ทางวิชาการ
  - การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบระบบ
การสอน
  - นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนภาษา
อังกฤษ
  - วิธีวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ
  - การเรียนรู้ภาษาที�สอง
  - วาทกรรมวิเคราะห์
  - วิธีวิทยาการวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
  - การทดสอบและประเมินผลทางภาษา
(4) วิชาเอกเลือก 5 วิชา (15 หน่วยกิต)
  - ภาษาอังกฤษระดับโลก
  - การสื�อสารข้ามวัฒนธรรม
  - การสอนภาษาอังกฤษเพื�อจุดประสงค์เฉพาะ
  - การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  - สัมมนาการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
  - สัทศาสตร์และสัทวิทยา
  - การศึกษาประเด็นและแนวโน้มในศาสตร์การ
สอนภาษาอังกฤษ
 (5) วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     
      (Independent Study) (3 หน่วยกิต)
  - การศึกษาอิสระ 

เกี�ยวกับเรา

ชื�อปริญญา:
· ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  (การสอนภาษาอังกฤษ)
· Master of Education 
  (English Language  Teaching)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอน ภาษาอังกฤษ เป�นหลักสูตร 2 ป�ที�มุ่งเน้น
พัฒนาทักษะการสอน การคิดวิเคราะห์ และการทํา
วิจัย สําหรับคุณครู ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

“MASTER YOUR DEGREE…
MASTER YOUR PROFESSION”

 
 
 

อาชพีอื�นๆที�สามารถประกอบได้
หลังสาํเรจ็การศึกษา 
-  อาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันของรัฐและ  
    เอกชนที�ให้ความรู้เกี�ยวกับการสอนวิชาภาษา  
    อังกฤษ
-  ธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการสอน
    วิชาภาษาอังกฤษ
-  อาชีพอื�น ๆ ที�สามารถนําความรู้การสอน
    วิชาภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้

ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา อดิพัฒน์

ajsurattana@gmail.com
092-382-8959

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับหลักสตูร  

“ทําไม
ต้องเรียนกับเรา?”

M.Ed. (ELT)

แบบสํารวจผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โครงการศึกษาภาคพิเศษ ช่วงป�ดเทอมภาคเรียน กทม.รุ่นที� 2


