
 
1. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)              :      ครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 
         ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)              :      ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
         ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :      Bachelor of Education (English) 
         ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :      B.Ed. (English) 

2. วชิาเอก 
           วชิาเอกภาษาองักฤษ 

ปรัชญา 
             มุ่งพฒันาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงด้านสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ  
มีความเป็นไทยและสากลอยา่งสมบูรณ์  และเป็นฐานก าลงัท่ีส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติ   
วตัถุประสงค์ 

1. มีจรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรมเชิงวชิาการและวชิาชีพ  
2. มีความเขา้ใจทฤษฎี ศึกษา คน้ควา้ศาสตร์ภาษาองักฤษ และการปฏิบติัทางวชิาชีพพฒันาความรู้ใหม่ ๆ   
3. มีทกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจดัการขอ้โตแ้ยง้ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบใน

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. มีความรับผดิชอบ และทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการออกแบบการจดัการเรียนการ

สอนโดยการน าเสนออยา่งถูกตอ้ง 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                  172             หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
Bachelor of Education Program in English 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

 Faculty of Education 

1.รหัสวชิาและช่ือหลกัสูตร           
    English : Bachelor of Education Program in English 
1. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
         ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :      Bachelor of Education (English) 
          ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :      B.Ed. (English) 
2. วชิาเอก 
           วชิาเอกภาษาองักฤษ 

      3. จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                  172             หน่วยกติ 
            Minimum credits                                                                                172              Credids 
         3.1  โครงสร้างหลักสูตร 
                 Currriculum structure 
                       โครงสร้างหลกัสูตร  แบ่งเป็นหมวดวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 
                  Currriculum structure is catergorised according to the curriculum standard criteria  of 
Ministry of Education as follows: 
 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกติ 
     General Education Courses 30                credits 
 1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 

             Language and Communication Courses                       
         9               หน่วยกิต 

     9               credits                  
 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  

              Humanities Courses           
6 
6 

 หน่วยกิต 
credits 

 
 1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

              Social Sciences Courses 
     6             หน่วยกิต 

   6               credits             
 1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Mathematics Science and Technology Courses 
       9              หน่วยกิต 

         9               credits 
 
 

  



 2. หมวดวชิาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 
    Special Course Minimum  

     136 
     136  

หน่วยกติ 
  credits 

         2.1 กลุ่มวชิาชีพครู                                                                              55                หน่วยกติ 
              Teacher Professional Courses                                                      55                credits 
       2.2 กลุ่มวชิาเอก                                                                                   81                หน่วยกติ 
              Major Courses                                                                              81                 credits 
  2.2.1)  วชิาเอกบงัคบั                                                                                69                หน่วยกิต 
             Major Required Courses                                                                69                credits 
 2.2.2)  วชิาเอกเลือก จ านวนไม่นอ้ยกวา่                                                    12               หน่วยกิต 

 
 
 

             Major Elective Courses         12               credits         
 3.หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 
     Free Elective Courses  

 วชิาโท  
 Minor Courses 

6  
24 

credits  
หน่วยกติ 

          3.1.3 รายวชิา  Course Titles 
                จ  าแนกตามหมวดวิชาไดด้งัน้ี 
 1. หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 30  หน่วยกติ 
      1.1 กลุ่มวชิาภาษาเพือ่การส่ือสาร 9  หน่วยกติ 
2001101 
 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ  
Thai for Communication and Information Retrieval  

  3(3-0-6) 

2001102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication 

  3(3-0-6) 

2001103 ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้น 
Neighboring Language and Culture 

  3(3-0-6) 

       1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกติ 
1002101   การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์

Human  Behavior Development 
  3(3-0-6) 

2002102 สุนทรียนิยม  
Aesthetic Appreciation 

  3(3-0-6) 

       1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกติ 
2003101   สังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 



Thai and Global Society 
2003102   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

Natural Resources and Environments 
  3(3-0-6) 

       1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          9  หน่วยกติ 
4004101 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

Science for Quality of Life 
  3(2-2-5) 

4004102 การคิดและการตดัสินใจ  
Thinking and Decision Making 

  3(2-2-5) 

4004103   เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ 
Integrated Information Technology 

  3(2-2-5) 

 2. หมวดวชิาเฉพาะ 
    Specialization Courses                                                                                         

136 
136  

 หน่วยกติ 
credits   

      2.1 กลุ่มวชิาชีพครู 
        Professional  Teacher Courses 
          วชิาชีพครู 
       Professional teacher 
          วชิา ฝึกประสบการณ์วิชาครู 
          Teacher Professional Practicum                                                

55 
55 
39 
39 
16 
16  

 หน่วยกติ 
credits 

หน่วยกิต 
credits 

หน่วยกิต 
credits 

1001101 
 
1001102 

การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
Education for Sustainable Development 
หลกัการและปรัชญาการศึกษา 
Principle  and Philosophy of Education 

 
 

 3(3-0-6) 
  

 3(3-0-6) 

1001201 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู 
Language and Culture  for  Teachers 

   
3(3-0-6) 

1014233 ความเป็นครู 
Teacher Professional 

  3(3-0-6) 

1012207 จิตวทิยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

  3(2-2-5) 

1001204 
 
1010201 

การพฒันาหลกัสูตร 
Curriculum  Development 
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
Educational  Innovation and Information Technology 

  3(3-2-5) 
   

 3(2-2-5) 



1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

  3(2-2-5) 

1001302 
 
1001303 
 
1013310 
 

การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 
Learning Management and Environment for Learning  
การศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ 
Education  for  Students with Special Needs  
ผูก้  ากบัลูกเสือ  เนตรนารี  ผูน้  ายวุกาชาดและผูน้ าเนตรนารี 
Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl 
Guides Leader 

  3(2-2-5) 
 

 3(3-0-6) 
 

 3(2-2-5) 

1009401 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
Research for Learning Development 

  3(2-2-5) 

1014432        การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา                                                           3(2-2-5) 
                       Administration and Quality Assurance of Educati 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1  

Practicum 1  
  2(0-120) 

1001404                                        การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2  
Practicum 2  

  2(0-120)  

1001501 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

 6(0-360)  

1001502 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2  
Intership 2  

    6(0-360) 
 

  

                  2.2 กลุ่มวชิาเอก 
                       Major Courses                                                                                                                                                      

       81             หน่วยกติ 
       81              credits 

                        2.2.1)  วชิาเอกบงัคบั    
                                     Major Required Courses                                                                                                                             
                      ใหเ้รียนทุกกลุ่มดงัต่อไปน้ี 
                       All of the following courses are required: 

       69 
       69                        

หน่วยกิต 
  ccredits 
 

 2.2.1.1 กลุ่มการฟังและการพูด 
          Speaking and Listening Courses 

  

1003101 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับครู 
Communicative English for Teachers 

  3(2-2-5) 



1003201 การสอนทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ  1    
Teaching English Listening-Speaking Skills I 

  3(2-2-5) 

1003205 การสอนทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ  2    
Teaching English Listening-Speaking Skills II 

  3(2-2-5) 

1003406 การฟังและพดูภาษาองักฤษเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  
Listening and Speaking for Social Interactions 

  3(2-2-5) 

                 2.2.1.2 กลุ่มการอ่านและการเขียน 
                             Readying and Writing Courses 

   

1003206 
 

การสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  1 
Teaching English Reading Skill I 

  3(2-2-5) 
  

1003207 
 

การสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  2 
Teaching English Reading Skill II 

  3(2-2-5) 

1003301 
 
1003302 

การสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  1 
Teaching English Writing Skill I 
การสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2 
Teaching English Writing Skill II 

  3(2-2-5) 
 
 3(2-2-5) 
 

                2.2.1.3 กลุ่มภาษาศาสตร์ 
                            Linguistics Courses 

  

1003102 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับครูภาษาองักฤษ 
An Introduction to Linguistics for English Language 
Teachers 

  3(2-2-5) 

1003202 ภาษาศาสตร์ประยกุตส์ าหรับครูภาษาองักฤษ 
Applied Linguistics for English Language Teachers 

  3(2-2-5) 

1003303 ภาษาศาสตร์เพื่อการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
Linguistics for  English Learning Management  

  3(2-2-5) 

            2.2.1.4 กลุ่มการแปล 
                           Translation Courses 

  

1003203 กลวธีิการแปล 1 
Translation Strategies 1 

  3(2-2-5) 

1003208 กลวธีิการแปล 2 
Translation Strategies 2 
 

  3(2-2-5) 



            2.2.1.5 กลุ่มวฒันธรรมศึกษา 
                        Cultural Education Course 

  

1003407 วฒันธรรมภาษาองักฤษและนานาชาติส าหรับครูสอนภาษา 
English and International Cultures for Language Teachers 

  3(2-2-5) 

            2.2.1.6 กลุ่มวรรณกรรม 
                        Literature Courses 

  

1003309 วรรณกรรมภาษาองักฤษเพื่อการสอน  
English Literature for Teaching 

  3(2-2-5) 

1003401 วรรณกรรมนานาชาติ 
International Literature 

  3(2-2-5) 

                2.2.1.7 กลุ่มการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
                        English Learning Management Courses 

  

1003204 โครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อการสอน 
 English Structure for Teaching 

  3(2-2-5) 

1003310 การสอนภาษาองักฤษในระดบัประถมศึกษา 
Teaching English in Primary Education 

  3(2-2-5) 

1003311 การสอนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศึกษา 
Teaching English in Seccondary Education 

 3(2-2-5) 

1003402 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
Testing and Evaluation of English Learning  

 3(2-2-5) 
 

1003403 การวจิยัภาษาองักฤษในชั้นเรียน 
English  Classroom Research 

 3(2-2-5) 

1003408 ภาษาองักฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมคัรงาน 
English for Examination Preparation and Job Applications 

   3(2-2-5) 

1003409 การฝึกสอนแบบจุลภาค 
Micro –Teaching 

   3(2-2-5) 

             2.2.2  วชิาเอกเลอืก ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  
                      Major Elective Course Minimum                  

12 
12 

 หน่วยกติ 
 credits 

1003304 โครงงานภาษาองักฤษ 
 English Project Work 

  3(2-2-5) 

1003305  
 

 การศึกษาเอกเทศ                                                                           
 Independent Studies   

   3(2-2-5)  
 



1003306 
 

 อาเซียนศึกษา 
 ASEAN  Study 

  3(2-2-5) 

1003312  ค่ายเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 
Camp for English Language Development 

   3(2-2-5) 

1003313 
 
1003404 
  

ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์
English in Printed Medias 
สัมมนาการสอนภาษาองักฤษ 
   Seminar in English Languge Teaching  

   3(2-2-5)   
 
  3(2-2-5) 
 

                  2.3  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู         
                        Teaching Professional Practicum Course                                              

16 
16 

หน่วยกติ
credits 

1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1  
Practicum 1  

   2(0-120) 

1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2  
Practicum 2  

   2(0-120) 

1001501 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

   6(0-360) 

1001502 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2  
Internship 2  

   6(0-360) 
 

      3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่นอ้ยกวา่    6 หน่วยกติ 
                      Free Elective Course Minimum                                                               6       credits 
                     ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาโดยไม่ซ ้ ากบั
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 
                         วชิาเลอืกเสรีของสาขาวชิาภาษาองักฤษ      Free Elective Courses                                                                                 
  1003209          เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนภาษาองักฤษ                                                 3(2-2-5) 
                        Information Technology for English Language Instruction 
  1003307          ภาษาองักฤษเพื่อความเพลิดเพลิน                                                                        3(2-2-5)         
                        English for Pleasure 
1003308          ภาษาองักฤษเพื่อการอาชีพ                                                                                   3(2-2-5) 
                        English for Career 
 



1003405          ภาษาองักฤษส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียว                                                                  3(2-2-5) 
                         Communicative English for Tourism  
  1003410           การเรียนภาษาองักฤษในการละคร                                                                      3(2-2-5) 
                         Learning English through Drama 
                      วชิาโท  24  หน่วยกติ 
                   MinorCourses                                                                                              24    credits 
1003101 
 
1003102 
 
1003203 
 
1003204 
 
1003206  
 
1003207 
 
1003307 
 
1003407 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับครู   3(2-2-5)  3(2-2-5) 
Communicative English for Teachers 
ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับครูภาษาองักฤษ 
An Introduction to Linguistics for English Language Teachers  

กลวธีิการแปล 1 
Translation Strategies 1 
โครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อการสอน 
   English Structure for Teaching 
การสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  1 
Teaching English Reading Skill I 
การสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  1 
Teaching English Writing Skill I 
ภาษาองักฤษเพื่อความเพลิดเพลิน                                                                             
English for Pleasure 
วฒันธรรมภาษาองักฤษและนานาชาติส าหรับครูสอนภาษา 
English and International Cultures for Language Teachers 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ มีการจดัการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตร ดงัน้ี 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่1 ภาคเรียนที ่ 1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 3  วชิาศึกษาทัว่ไป 3 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 3  วชิาศึกษาทัว่ไป 3 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 3  วชิาศึกษาทัว่ไป  3 
 วชิาศึกษาทัว่ไป (ศึกษาทัว่ไป)  3  วชิาศึกษาทัว่ไป  3 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 3  วชิาศึกษาทัว่ไป 3 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 

1003101 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับครู (เอกบงัคบั) 

3 1003102 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับครู 
(เอกบงัคบั) 

3 

รวม 21 รวม 21 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่2 ภาคเรียนที ่ 1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่2 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 
 วชิาชีพครู 3 1003205 การสอนทกัษะการฟัง-พดู

ภาษาองักฤษ 2(เอกบงัคบั) 
3 

1003201 การสอนทกัษะการฟัง-พดู
ภาษาองักฤษ 1(เอกบงัคบั) 

3 1003206 
 

การสอนทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ 1 (เอกบงัคบั) 

3 

 1003202 ภาษาศาสตร์เพื่อการประยกุตใ์ช ้ ภาษาศาสตร์ประยกุตส์ าหรับครู
ภาษาองักฤษ (เอกบงัคบั) 

3 1003207 การสอนทกัษะการเขียน
ภาษาองักฤษ 1(เอกบงัคบั) 

3 

1003203 กลวธีิการแปล 1 (เอกบงัคบั) 3 1003208 กลวธีิการแปล 2 (เอกบงัคบั) 3 

1003204 โครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อการ
สอน(เอกบงัคบั) 

3 xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 3 

รวม 21 รวม 21 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปี  3   ภาคเรียนที ่ 1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่ 3    ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 

1003301 
 

การสอนทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ 2 (เอกบงัคบั) 

3 1003309 วรรณกรรมภาษาองักฤษเพื่อการ
สอน (เอกบงัคบั) 
 

3 



สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปี  3   ภาคเรียนที ่ 1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่ 3    ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
1003302 การสอนทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษ 2 (เอกบงัคบั) 
3 1003310 การสอนภาษาองักฤษในระดบั

ประถมศึกษา (เอกบงัคบั) 
3 

1003303 ภาษาศาสตร์เพื่อการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ (เอกบงัคบั) 

3 1003311 การสอนภาษาองักฤษในระดบั
มธัยมศึกษา (เอกบงัคบั) 

3 

xxxxxxx วชิาเอกเลือก  3 xxxxxxx วชิาเอกเลือก 3 
xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 3 xxxxxxx วชิาเอกเลือก 3 

 รวม 21  รวม 21 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่4 ภาคเรียนที ่ 1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่4 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1  2 1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 2 
1003401 วรรณกรรมนานาชาติ (เอกบงัคบั) 3 1003406 การฟังและพดูภาษาองักฤษเพื่อ

การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  
(เอกบงัคบั) 

3 

1003402 การวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ (เอกบงัคบั)
การ 

3 1003407 วฒันธรรมภาษาองักฤษและ
นานาชาติส าหรับครูสอนภาษา 
(เอกบงัคบั) 

3 

1003403 การวจิยัภาษาองักฤษในชั้นเรียน 
(เอกบงัคบั) 

3 1003408 ภาษาองักฤษเพื่อการเตรียมสอบ
และการสมคัรงาน (เอกบงัคบั) 

3 

xxxxxxx วชิาเอกเลือก  3 1003409 ฝึกสอนแบบจุลภาค                
(เอกบงัคบั) 

3 

 รวม 17  รวม 17 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่ 5   ภาคเรียนที ่ 1 สาขาวชิาภาษาองักฤษ ปีที ่ 5   ภาคเรียนที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
1001501 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 

 1  
6 1001502 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 

2  
6 

 รวม 6  รวม 6 

 

 

 

 

 



3.1.5   ค าอธิบายรายวชิา    Course Description 
1003101     ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารส าหรับครู                                                                               3(2-2-5)  3(2-2-5) 
                   Communicative English for Teachers 
                 ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาจากส่ือส่ิงพิมพส่ื์ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ฝึกการใชพ้จนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทกัษะในการอ่าน บนัทึก สรุปความ ตีความ 
ขยายความรวมทั้งการน าเสนอดว้ยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
                   To practice commucative and educational English via printed medias, multimedia, 
advertisments and public relations, using dictionary for reading, to practice reading, memorandum, precis 
interpretation and elaboration, oral and writing presentation emphasizing the process of interactive 
language skills. 
 
1003201       การสอนทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 1                                                                         3(2-2-5) 
                     Teaching English Listening-Speaking Skills I 
                          ศึกษาทฤษฎีการสอนทกัษะการพดูและกระบวนการฟัง น าไปสู่การฝึกฝนทกัษะการฟังและการ
พดูท่ีเช่ือมโยงกนั เน้ือหาประกอบดว้ย แนวคิดการพดูและการฟัง เช่น ปัจจยัส่งเสริมการพดูในบริบทต่าง ๆ 
                      An introduction to current theoretical and practical concepts in teaching speaking and 
listening, including the integration of these skills focusing perspectives on the teaching of  speaking and  
listening e.g. supportive factors to contextual speech. 
 
1003205       การสอนทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 2                                                                         3(2-2-5) 
                     Teaching English Listening-Speaking Skills II 
                    เทคนิคการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรม การใชส่ื้อทางการศึกษา และ การวดัและ
ประเมินผลในการสอนทกัษะการฟังและการพดู การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนและการสอน
ทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ 
                    Techniques of teaching, activity preparation, educational media usage, measurement and 
evaluation in teaching listening and speaking skills as well as an analysis of problems in listening and 
speaking skill learning. 
 
1003406      การฟังและพูดภาษาองักฤษเพือ่การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม                                               3(2-2-5) 
                     Listening and Speaking for Social Interactions 
 



1003206       การสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 1                                                                           3(2-2-5) 
                     Teaching  English Reading Skill I 
              หลกั  และทฤษฎีการสอนอ่านภาษาองักฤษ  กระบวนการอ่าน  การพฒันาทกัษะการอ่านโดยใช้
กลวธีิและเทคนิคแบบต่างๆ  เพื่อน าไปปรับใชใ้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
            Princiles and theories of teaching English reading, reading process, reading development through 
various strategies and techniques applied to teaching English reading. 
 
1003207       การสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 2                                                             3(2-2-5) 
                     Teaching  English Reading Skill II 
           การสอนท่ีมุ่งพฒันากลยทุธ์ในการอ่านท่ีช่วยในการเขา้ใจบทอ่าน  เอกสารเชิงวิชาการ  บทความทาง
วิชาการ  พฒันาทกัษะการตีความ  ถอดความ  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ฝึกการใช้
แหล่งขอ้มูลอา้งอิงภาษาองักฤษเพื่อการท าวจิยัทางการศึกษาและการสอนภาษาไดค้ล่องแคล่วและมัน่ใจ  
            Teaching reading strategies in contexts, academic articles, academic journals, developments of 
making inference, interpretation, discussion, giving opinion, referencing to sources in education research 
conducting and teaching precisely. 
 
1003301       การสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 1                                                                         3(2-2-5) 
                      Teaching  English Writing Skill I 
          หลกั  และทฤษฎีการสอนเขียนภาษาองักฤษ  กระบวนการเขียน  การพฒันาทกัษะการเขียนโดยใช้
กลวธีิและเทคนิคแบบต่างๆ  เพื่อน าไปปรับใชใ้นการสอนเขียนภาษาองักฤษ 
           Principles and writing theories, writing processes, development of writing strategies in various 
form for teaching English writing skills. 
 
1003302       การสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2                                                                         3(2-2-5) 
                      Teaching  English Writing Skill II 
              การสอนและฝึกเขียนเรียงความเชิงวิชาการในระดบัมหาวิทยาลยั  ฝึกการเขียนเชิงบรรยาย    เขียนชกัจูง  
เขียนโดยการเปรียบเทียบเน้ือหาสาระ  และเขียนแสดงความคิดเห็น  เขียนเพื่อฝึกทกัษะการแกไ้ขงานเขียน  และ
พฒันาการเขียนท่ีถูกตอ้ง 
             Teaching  writing skills, academic essays in tertiary education, descriptive, persuasive, 
comparison and contrast, and opinion essays, editorial practice and writing with clarity and perception. 
 



1003102       ภาษาศาสตร์เบือ้งต้นส าหรับครูภาษาองักฤษ        3(2-2-5) 
                     An Introduction to Linguistics for English Language Teachers 
          การสอนภาษาโดยใช้ทฤษฎีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาของ
ผูเ้รียน  การใชส้ัทอกัษรสากลในการสอนการออกเสียง  เทคนิคการสอนวิเคราะห์โครงสร้าง  ค  า  วลี  และ
ประโยค   
         Teaching language based on linguistic foundation theories and their applying to development of 
learners’ language skills, using IPA in teaching English pronunciation, teaching of structural analysis of 
words, phrases, and sentences. 
 
1003202      ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครูภาษาองักฤษ                                                             3(2-2-5) 
                    Applied Linguistics for English Language Teachers 
           การประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เชิงบูรณาการ  ได้แก่  ภาษาศาตร์จิตวิทยา  ภาษาศาสตร์
การศึกษา  และภาษาศาสตร์เชิงสังคมในการจัดการเรียนการสอนภาษา  ท่ีสอดคล้องกับบริบทและ
สภาพแวดลอ้มปัจจุบนั   
            Applying integrated fields of Lingusitcs i.e. Psycholinguistics, Educational Linguistics, and 
Sociolingusitcis to teaching English in line with current context and situation. 
 
1003303      ภาษาศาสตร์เพือ่การจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ                         3(2-2-5) 
                     Linguistics for English  Learning Management 
          วเิคราะห์และประเมินรูปแบบการจดัการเรียนการสอนภาษา  โดยใชแ้นวคิดทางภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 
การสร้างแบบทดสอบทางภาษาตามหลกัภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสารและวจันปฏิบติัศาสตร์  
           An analysis of teaching language methods using applied lingusitc foundation, language testing 
construction in compliance with Linguistics for communication and Pragmatics. 
 
1003203       กลวธีิการแปล  1        3(2-2-5) 
                     Translation Strategies I 
           ศึกษาหลักการแปลและฝึกการใช้พจนานุกรมในบริบทท่ีหลากหลายผ่านการฝึกแปลจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษอยา่งมีหลกัการ ในระดบัประโยคจนถึงบทความ
สั้นๆ  โดยใชต้น้ฉบบัท่ีหลากหลาย  ไดแ้ก่  ค  าอธิบายผลิตภณัฑ ์ ฉลากยา  คู่มือ เพลง  และบทกวต่ีางๆ 
           To study the principles of translation and practice using dictionary in various contexts. The course 
also focuses on systematic practice in translating to Thai and Thai to English, from the level of sentences 
to short passages, Practical applications include translation of commercial literature that is descriptions  



1003208       กลวธีิการแปล  2        3(2-2-5) 
                     Translation Strategies II 
         ศึกษาหลกัการแปลและฝึกการใชพ้จนานุกรมในบริบทท่ีหลากหลายผา่นการฝึกแปลจากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษอย่างมีหลกัการ ในระดบัประโยคและบทความท่ียาวและ
ซบัซอ้นข้ึน 
           To study the principles of translation and practice using dictionary in various contexts. The course 
also focuses on systematic practice in translating to Thai and Thai to English, from the level of sentences 
to complex passages. 
   
1003407       วฒันธรรมภาษาองักฤษและนานาชาติส าหรับครูสอนภาษา                                  3(2-2-5) 
                      English and International Cultures for Language Teachers 
            การวิเคราะห์  และเปรียบเทียบวฒันธรรมไทยกับชนชาติท่ีมีภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่หรือใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ  และชนชาติอ่ืน  เพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ 
              To analize and compare between Thai culture and  that with  English as a native or official 
language and  worldwide culture  for learning and applying to teaching and learning English. 
 
1003309       วรรณกรรมภาษาองักฤษเพือ่การสอน                                                                           3(2-2-5) 
                      English Literature for Teaching 
          ศึกษาเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์บทกวี  เร่ืองสั้ น  นวนิยายและบทละคร  การท างานเป็นกลุ่ม  
อภิปราย  และน าเสนอในชั้นเรียนสู่กระบวนการเรียนวรรณกรรม  รวมทั้งวิธีการสอนวรรณคดีแก่กลุ่ม
ผูเ้รียนหลากหลายระดบัทั้งประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
              To study the reading teachniques and analysis of poem, short stories, novels, and drama; 
groupwork, discussion, and presentation, literature learning process, including methodfs of teaching 
literature to the various groups of learners at primary and secondary education level. 
 
1003401       วรรณกรรมนานาชาติ                                                                                         3(2-2-5) 
                    International Literature 
          งานช้ินเอกของนกัประพนัธ์ส าคญัของโลกตะวนัตกและตะวนัออก อิทธิพลของวรรณกรรมเอกของ
โลกท่ีมีต่อประเทศต่างๆ การตีความวรรณกรรมเอกของโลกโดยใชปั้จจยัทางสังคมการเมืองและวฒันธรรม 

    The masterpiece of the famous East and West authors; the influence of the world  masterpiece to the 
other countries; the interpretation of the world masterpiece taking  social 



1003204       โครงสร้างภาษาองักฤษเพือ่การสอน                                                                              3(2-2-5) 
                     English Structure for Teaching 
             ลักษณะส าคัญของโครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ลักษณะส าคัญด้าน  วจีวิภา ค  
วากยสัมพนัธ์  ตามทฤษฎีไวยากรณ์แบบต่างๆ  เตรียมนิสิตให้น าความรู้ดา้นไวยากรณ์ไปใช้เพื่อการเรียน
การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 
          The distinction of English structure and grammar, including morphology and syntanx varied by 
grammar theories; strengthening the trainees’ English grammar knowledge for teaching English as a 
second or foreign language. 
 
1003310       การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา        3(2-2-5) 
                     Teaching English in Primary Education 
          ศึกษาทฤษฎี  วธีิสอน  การผลิตส่ือเพื่อการสอนภาษาองักฤษในระดบัประถมศึกษา  ฝึกทกัษะการใช้
ส่ือและการสอนโดยการสาธิต  ทดลองในชั้นเรียน 
              To study theories and methods of teaching;  construction of medias for teaching English in 
elementary education; training how to use medias and demonstration-based teaching; class experiment. 
 
1003311       การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา                                                                    3(2-2-5) 
                   Teaching English in Secondary Education 
           ศึกษาทฤษฎี  วิธีสอน  การผลิตส่ือเพื่อการสอนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศึกษา  ฝึกทกัษะการใช้
ส่ือและการสอนโดยการสาธิต  ทดลองในชั้นเรียน 
            To study theories and methods of teaching;  construction of medias for teaching English in 
secondary education; training how to use medias and demonstration-based teaching; class experiment. 
1003402       การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ         3(2-2-5) 
                     Testing and Evaluation of English Learning  
              ศึกษา  วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนภาษาองักฤษรวมถึงการประเมินผลเชิงประจกัษ ์ ฝึก
การท าแบบประเมิน  การท าขอ้สอบวดัทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษ  
              To study  the testing and evaluation methodology of English learning including authentic 
assessment; training how to construct  a test and various forms of English language learning evaluation.  
 
 
 
                



1003403       การวจัิยภาษาองักฤษในช้ันเรียน        3(2-2-5) 
                     English  Classroom Research 
            ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ ระเบียบวธีิวจิยั งานวิจยัทางภาษาองักฤษด าเนินการตามกระบวนการ 
วจิยัและเผยแพร่ผลงานวิจยัในโอกาสต่าง ๆ 
             To study  basic statistics, research methodology,  English research  and dissemination of research 
in different occasions. 
 
1003408       ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมสอบและการสมัครงาน                                                       3(2-2-5) 
                     English for Examination Preparation and Job Applications 
            ทกัษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบวดัความสามารถทางภาษา  เตรียมภาษาเพื่อการสมคัรงาน  ฝึกการ
ท าขอ้สอบ  เรียนรู้ทกัษะและองค์ประกอบทางภาษาในขอ้สอบ  วดัความสามารถทางภาษา ศึกษา กลยุทธ์
ในการท าขอ้สอบภาษาองักฤษ  ฝึกอ่าน  เขียนขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการสมคัรงาน  เขียนจดหมายสมคัร
งาน  การโทรศพัท ์ นดัหมาย  ตลอดจนการฝึกกลยทุธ์ในการสอน 
            Basic skills for preparation of English proficiency test and job application; taking the test 
and learning testing paper language component; measurement of language proficiency; English test 
taking strategies; reading practice; writing information for job application; application letter; calling for 
making appointment as well as teaching strategies. 
 
1003409      การฝึกสอนแบบจุลภาค                                                                                    3(2-2-5) 
                     Micro –Teaching 
           การสร้างบทเรียน การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ การนิเทศและการทดลองสอนจริง 
           Creat the lessons, design learning management plan, observe, and authentic teaching. 
 
1003304       โครงงานภาษาองักฤษ                                                                                                   3(2-2-5) 
                     English Project Works 
         การสอนภาษาองักฤษโดยใชโ้ครงงานต่างๆ  ขั้นตอนการวางแผนและด าเนินงานการประเมินส ารวจ
การจดัโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  วางแผนด าเนินการจดัโครงงาน  เสนอ
โครงงานท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน  การสอนภาษาองักฤษและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
ภาษาองักฤษท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตลอดจนประเมินผลโครงงาน 
          Teaching English by using various English projects; planning and implementation procedures;  
assessment of related English learning project; planning of project; presentation of related project to 
support learning; teaching English in line with learner-centre based-curriculum objectives  



1003305       การศึกษาเอกเทศ                                                                                                     3(2-2-5) 
                     Independent Studies 
         การศึกษาส่วนบุคคลตามความสนใจช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด  ตลอดจนฝึกปฏิบติัในรูปแบบงานคู่และ
กลุ่ม อภิปราย น าเสนอและกลัน่กรองขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศได ้
          Independent studies according to individual interest in the limited time; practice the tasks in pairs 
and groups; discuss, present,  and scrutinize the information from various sources; skills in using and 
selecting information technology. 
 
1003306       อาเซียนศึกษา                                                                                                         3(2-2-5) 
                     ASEAN Study 
            ความหลากหลายในโครงสร้างภาษา วฒันธรรมของถ่ินต่างๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน ลกัษณะความ
เหมือนและความแตกต่างในดา้นวฒันธรรม โครงสร้างภาษาในระดบัเสียง ค า  ประโยค ส านวนและน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดใ้นชีวติประจ าวนั 
         Varieties of language structures, cultures of local areas in ASEAN countries; similarities and 
differences in culture and language structures i.e. pronunciation, words, sentences, idioms as well as 
applying those concepts to situations in daily life. 
 
1003312       ค่ายเพือ่การพฒันาภาษาองักฤษ                                                                                    3(2-2-5) 
                     Camp for English Language Development 
          หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัค่ายภาษาองักฤษอยา่งบูรณาการ และด าเนินการจดักิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษทั้งในและนอกสถานศึกษา 
          Principles and theories about English camp organizing integratively either on-site or off-site 
implementation. 
   
1003313      ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพมิพ์                                                                                             3(2-2-5) 
                    English in Printed Medias 
          ศึกษารูปแบบและฝึกเขียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในภาคต่างๆ  ของส่ือส่ิงพิมพ์  เช่น  หนังสือพิมพ ์ 
นิตยสาร  วารสาร  แผน่ผบั  ใบปลิว  จดหมายข่าว  หนงัสือเล่มเล็กและคู่มือ 
           To study and practice English writing in various domains of printed media e.g. newspaper, 
magazine, journal, leaflet, newsletter, pamphlet, booklet, and handbook. 
 



1003404       สัมมนาการสอนภาษาองักฤษ                                                                                        3(2-2-5) 
                     Seminar in  English Language Teaching  
          ทฤษฎี  และหลกัการทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  วิเคราะห์  สังเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการ
เรียนภาษาองักฤษในโรงเรียน  การใชส่ื้อ  การประเมินผล  ศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา  ตลอดจนแสดง
นวตักรรมใหม่ๆ  ทางการสอนภาษา  มีการศึกษานอกสถานท่ี  
         Principles of teaching and learning  English; synthesis and analysis of problems concerning with 
learning English at school; evaluation of materials  and new innovation of language teaching; experiences 
outside classroom. 
 
1003212       เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนภาษาองักฤษ                                                              3(2-2-5) 
                    Information Technology for English Language Instruction  
            เทคโนโลยสีารสนเทศแบบต่างๆ  ในการสอนทกัษะภาษาองักฤษทั้งฟัง  พดู  อ่าน  เขียน  และทกัษะ
บูรณาการ  รวมทั้ งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาส่ือ  แบบเรียน  และการวดั
ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
          Information technology in teaching English skills including listening, speaking, reading, writing 
and integrated skill; applying information technology to develop medias, textbook; measurement and 
evaluation of learning English. 
 
 1003318       ภาษาองักฤษเพือ่ความเพลดิเพลนิ                                                                                3(2-2-5) 
                      English for Pleasure 
            การอ่านงานเขียน วรรณกรรม และการดูภาพยนตต่์างประเทศเพื่อศึกษาศพัท ์ส านวน สถานการณ์
การส่ือสาร แนวคิด วฒันธรรมทั้งในระดบัพื้นฐานและระดบัท่ีมีความซบัซอ้นยิง่ข้ึน 
          Reading literary texts as well as learning vocabulary, idioms after communicative situations, 
thoughts, and fundamental or complicated culture through international films 
 
1003319       ภาษาองักฤษเพือ่การอาชีพ                                                                                             3(2-2-5) 
                     English for Career 
            การใชภ้าษาองักฤษจากสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพโดยเนน้ทกัษะการฟังการ
พดูการอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเน้ือหาและวฒันธรรมการสนทนาในส านกังาน
การนดัหมายการพดูโทรศพัทก์ารสัมภาษณ์งานการอ่านและการเขียนเพื่อสมคัรงานบนัทึกขอ้ความและการ
น าเสนอขอ้มูลในท่ีประชุม 



                          ฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชบ้ทสนทนาในสถานการณ์และสัมพนัธสารต่างๆ  
ไดแ้ก่  บทสนทนาในชีวติประจ าวนัและมีการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ฝึกภาษาพดูท่ีเก่ียวกบัการออกเสียงและ
ท่วงท านองเสียง 
             To practice communicative English through situational dialogues and discourse i.e. daily 
conversation and social interaction, particularly the colloquialism with particular pronunciation in terms of 
intonation pattern. 
              To practice and learn English through dialogues, scences, and drama acting to enhance English 
skill and impromptu speech; trainging of acting 
 

     

         Usage of English in various situations focusing on competencies in speaking, reading and writing 
for communication related to content and culture in professional workplace; telephone appointment, job 
interview, reading and writing for job application, memorandum, and meeting presentation. 

 

1003211      ภาษาองักฤษส่ือสารเพือ่การท่องเทีย่ว                                                              3(2-2-5) 
                    Communicative English for Tourism  
            ศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ฝึกค าศพัทแ์ละบทสนทนาท่ี
จ าเป็นส าหรับบุคลากรทางการท่องเท่ียว  ฝึกฝนทกัษะทางภาษาทั้งการพูดและการเขียนในสถานการณ์
ต่างๆ  ฝึกการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
          To study the overview of the tourism industry domestically and internationally; practice necessary 
vocabularies and dialogues for tourism staffs in terms of both speaking and writing skills in different 
situations; presentation in the classroom. 
 
1003332       การเรียนภาษาอังกฤษในการละคร                                                                                 3(2-2-5) 
                     Learning English in Drama 
              ฝึกทกัษะและเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยใช้บทพูด ฉาก และการแสดงละครเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น
ภาษาองักฤษและพฒันาการพดูในสถานการณ์ฉบัพลนัและฝึกการแสดงละคร 

 


