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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

Faculty of Humanities and Social Sciences

Bachelor of Education major in English

หลักฐานการสมัคร

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
2. มีความรูด านภาษาอังกฤษดี
3. มีบุคลิกภาพและสุขภาพจิตดี ไมมีโรคประจำตัว
ที่อาจเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบสมัครพรอมคาสมัคร
สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
สำเนาบัตรประชาชน
รูปถายหนาตรง 2 นิ้ว
ใบรับรองแพทย
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Completed Application Form and Fees
Certiﬁed True Copy of Ofﬁcial Transcript of Records
Certiﬁed True Copy of National ID Card or Passport
Recently taken 2” x 2” photographs
Medical certiﬁcate
Certiﬁed True Copy of Name Change
Certiﬁcate (if any)

Required Documents for Application

Admission Requirements
1. Applicants must have successfully completed
High School (M 6) or (G12) or Equivalents
2. Satisfactory English proﬁciency
3. Must be of good moral character and
psychological capacity, and no contagious
diseases
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Your Assurance of a Globally Recongnized Profession

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education major in English

ขอมูลหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
• เสริมสรางทักษะดานภาษาอังกฤษ โดยเขาอบรมฝกการพูดโดยอาจารยตางประเทศ
• พัฒนาศึกษาดานกิจกรรมและโครงการพิเศษที่หลากหลายโดยเนนความเปนนานาชาติ
• รวมใหบริการวิชาการแกสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชุน

ปริญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Extra – Curricular Activities

Course information

• Strengthen English speaking skills through constant practice with
native speakers
• Develop a variety of educational activities and special projects
with a focus on being international.
• Contribute to the social and academic services to improve the quality
of life of communities.

Bachelor of Education major in English (International Program)

ระยะเวลาของการศึกษา

การศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ป หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 164 หนวยกิต

Duration of study

Duration of Study 5 years, total 164 course credits.

ขอมูลการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณทิต 5 ป ภายใตการกำกับดูแลของสภา
วิชาชีพครูและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาขานี้มุงเนนทักษะ
ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสอนภาษาอังกฤษ โดยนำความ
รูดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อศึกษาไปใชในการเรียน
การสอน การบริหารจัดการหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัด
กิจกรรมหลากหลาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวิชาชีพ

Program Information

Bachelor of Education, a 5 - year program under the
supervision of Teachers council and the Commission on
Higher Education. This ﬁeld focuses on the skills and expertise
in the profession of teaching English by integrating knowledge
of innovation, information technology and Media in teaching,
effective classroom management including a variety of activities
to achieve maximum efﬁciency in the profession.

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ
• ไดรับใบประกอบวิชาชีพครูและสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• สามารถปฏิบัติงานในโรงเรียนและสถานบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ

• นักวิชาการศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
• นักสื่อสารและสรางสรรคสื่อการสอนและนวัตกรรมการสอน
• ศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ

Career Path and Further Study

• Obtain License in English Teaching Profession on secondary level.
• Able to work in schools and educational institutions
locally and abroad.
• Curriculum planning in English teaching profession.
• Communication and creative media in education.
• Further study locally and abroad.

