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หนวยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ทั้ง นี้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี โ ครงการแลกเปลี่ย นนั ก ศึ ก ษาและอาจารย กั บ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศมุงเนนใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรดานการ
สอนภาษาจีน การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการใชภาษาจีนในการฟง พูด อาน และเขียนไดอยางคลองแคลวและ
ถูกตอง
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูพื้นฐานดานภาษาจีน ไดแก ความรูดานภาษาศาสตร วรรณคดีและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในการถ า ยทอดภาษาจี น การผลิ ต สื่ อ การสอนและการใช
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาแหลงเรียนรูจากแหลงภายนอก
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพครู
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ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 5 ป ระยะเวลาการศึกษาไดอยางมากไมเกิน 10 ปการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2551 และ / หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอย
กวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนกรณีที่นักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา 12
หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนไดตามจํานวนหนวยกิตที่เหลือ
การวัดผลการศึกษา การเทียบโอน และการสําเร็จการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
และ / หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การเทียบโอน
สาขาวิชาใหมีการเทียบโอนรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ และการเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 วาดวยการเทียบ
โอนรายวิชาและหนวยกิต
การสําเร็จการศึกษา
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ตองสอบไดหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 171 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอย
กวา 2.00 และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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โครงสรางหลักสูตร ( 5 ป)
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
171 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
33
หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
6
หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6
หนวยกิต
กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา
6
หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
จํานวนไมนอยกวา
15
หนวยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไมนอยกวา
132 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพครู
จํานวนไมนอยกวา
53
หนวยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
จํานวน
45
หนวยกิต
วิชาชีพครูเลือก
จํานวนไมนอยกวา
8
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเอก
จํานวนไมนอยกวา
79
หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
จํานวน
56
หนวยกิต
วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
23
หนวยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6
หนวยกิต
17.3 รายวิชา
รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละ 3 หลัก
1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
080 มหาวิทยาลัยศิลปากร
451 สาขาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร
459 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะศึกษาศาสตร
461 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
462 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อนคณะศึกษาศาสตร
463 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
464 ภาควิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน คณะศึกษาศาสตร
466 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
467 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน คณะศึกษาศาสตร
468 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
469 ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร
470 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
471 สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
476 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
516 คณะวิทยาศาสตร
554 คณะเภสัชศาสตร
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2. เลขสามหลักหลังเปนเลขบอกรหัสรายวิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4
5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 5 หรือระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวที่สอง หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา ดังนี้
0 คือ กลุมวิชาพื้นฐานทักษะภาษาตางประเทศ ทั้งทักษะฟง พูด อาน เขียน
1 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการฟง
2 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการพูด
3 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการอาน
4 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการเขียน
5 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนภาษาศาสตร
6 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนวรรณคดี
7 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการสอน กิจกรรม การประเมินผลภาษา
8. คือ กลุมวิชาที่เสริมอาชีพภาษาจีน
ตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
บังคับ 4 หนวยกิต
080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Logic)
467 261 จริยธรรมสําหรับครู
(Ethics for Teachers)
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ มนอ ยกวา 2 หนวยกิต
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
(Problems in Philosophy)
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา
(Buddhist in Philosophy)
080 106 พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน
(Buddhism in the Present Thai Society)
080 107 ดนตรีวจิ ักษ
(Music Appreciation)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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080 114
080 115
080 116
080 117
080 118
080 119
080 121
080 124
080 125

ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
ไทยศึกษา
(Thai Studies)
สุนทรียศาสตรเบื้องตน
(Basic Aesthetics)

กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
บังคับ 2 หนวยกิต
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)

ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
080 126 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Man and His Environment)

3(3-0-6)

080 128

2(2-0-4)

080 129
080 130
080 133
080 135
080 138

จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)
มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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080 139
080 140
080 141
080 142

พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Physical Education and Quality of Life)
กีฬาศึกษา
(Sports Education)
หลักนันทนาการ
(Principles of Recreation)
การจัดคายพักแรม
(Camp Management)

กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวาน 6 หนวยกิต
บังคับ 3 หนวยกิต
451 106 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Everyday Life)
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
080 153 วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
(Science and Everyday Life)
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
(Environmental Pollution)
516 272 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
(Basic Traditional Medicines)
554 102 ความรูพื้นฐานดานยา
(Basic Drug Knowledge)
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
กลุมวิชาภาษา
บังคับ 15 หนวยกิต
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
(English for Academic Purposes I)
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
(English for Academic Purposes II)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 132 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ จํานวน 45 หนวยกิต
1) วิชาพื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา (5 หนวยกิต)
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles and Systems of Educational Management)
464 211 ปรัชญาและแนวคิดเชิงการศึกษา
3(3-0-6)
(Philosophy and Concepts in Education)
462 201

462 200
462 202
465 251
476 501
476 502

463 101
463 201
463 202

468 101
468 102

2) วิชาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (3 หนวยกิต)
การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)

3(2-2-5)

3) วิชาวิธีสอน ศาสตรการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ (18 หนวยกิต)
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Experience for Teachers)
วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(Methods of Teaching)
วาทการสําหรับครู
2(1-2-3)
(Speech for Teachers)
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1
6(0-12-6)
(Chinese Teaching Practice I)
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2
6(0-12-6)
(Chinese Teaching Practice II)
4) วิชาจิตวิทยา (7 หนวยกิต)
จิตวิทยาการศึกษา
(Educational Psychology)
การแนะแนวเบื้องตน
(Introduction to Guidance)
การศึกษาพิเศษเบื้องตน
(Introduction to Special Education)
5) วิชาเทคโนโลยีการศึกษา (5 หนวยกิต)
สื่อการศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Educational Media)
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
(Computer in Education)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
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464 230

464 340
464 350

6) วิชาการวัดและประเมินผล (3 หนวยกิต)
การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
7) วิชาการวิจัย (4 หนวยกิต)
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Research in Education)
การวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Research)

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
461 201 โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย
(Thai Educational Administrative Structure)
461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
(Official Regulations and Practice)
461 207 มนุษยสัมพันธในการบริหาร
(Human Relations in Administration)
461 301 การนิเทศการศึกษา
(Educational Supervision)
461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน
(Laws and Regulations for School Administration)
462 303 ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง
(Laboratory Experience for Teaching Practice)
463 218 ความบกพรองในการเรียนรู
(Learning Disabilities)
464 111 การศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Education)
464 112 การศึกษาไทย
(Thai Education)
464 113 การศึกษาเปรียบเทียบ
(Comparative Education)
469 101 การศึกษานอกระบบ
(Nonformal Education)
469 106 การศึกษาตามอัธยาศัย
(Informal Education)
469 107 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
(Local Wisdom for Education)

3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2.2 วิชาเอก
จํานวน 79 หนวยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
จํานวน 56 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้และสามารถเลือกเรียนรายวิชาในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
ของมหาวิทยาลัยอื่นได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
กลุมวิชาการสอน
476 352 การสอนอักษรจีน
2(1-2-3)
(Teaching Chinese Characters)
2(1-2-3)
476 454 การสอนไวยากรณภาษาจีน
(Teaching Chinese Grammar)
476 473 การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
(Teaching Chinese as a Foreign Language)
กลุมวิชาทักษะ
476 101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
(Basic Chinese I)
3(2-2-5)
476 102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
(Basic Chinese II)
476 210 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
2(1-2-3)
(Chinese Listening and Speaking I)
2(1-2-3)
476 211 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking II)
2(1-2-3)
476 231 การอานภาษาจีน 1
(Chinese Reading I)
476 232 การอานภาษาจีน 2
2(1-2-3)
(Chinese Reading II)
3(2-2-5)
476 252 ภาษาจีนระดับกลาง 1
(Intermediate Chinese I)
476 253 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Chinese II)
3(3-0-6)
476 342 การเขียนภาษาจีน 1
(Chinese Writing I)
3(3-0-6)
476 344 การแปลภาษาจีนเบื้องตน
(Basic Chinese Translation)
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476 354
476 355
476 443
476 456

ภาษาจีนระดับกลาง 3
(Intermediate Chinese III)
ภาษาจีนระดับสูง 1
(Advanced Chinese I)
การเขียนภาษาจีน 2
(Chinese Writing II)
ภาษาจีนระดับสูง 2
(Advanced Chinese II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
สัทศาสตรภาษาจีน
(Chinese Phonetics)
476 350 โครงสรางภาษาจีน
2(2-0-4)
(Chinese Structure)
476 361 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
2(2-0-4)
(Introduction to Chinese Culture)
476 362 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0-6)
(Introduction to Chinese Literature)
476 453 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบคําภาษาจีน
2(1-2-3)
(Introduction to Chinese Morphology)
2) วิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา 23 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาภาษาจีน
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และสามารถเลือกเรียน
รายวิชาในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่นได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
466 352 การรูภาษาตางประเทศและภาษาที่สอง
2(2-0-4)
(Foreign and Second Language Acquisition)
476 241 การเขียนพูก นั จีน
2(1-2-3)
(Chinese Calligraphy)
476 281 การใชลูกคิด
2(1-2-3)
(Abacus Skills)
476 282 ภาษาจีนธุรกิจ
2(2-0-4)
(Business Chinese)
476 251
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476 345
476 351
476 373
476 385
476 386
476 474
476 575
476 576
476 587
476588

การแปลภาษาจีนระดับกลาง
(Intermediate Chinese Translation)
การสอนระบบเสียงภาษาจีน
(Teaching Chinese Phonology)
คอมพิวเตอรเพื่อการสอนภาษาจีน
(Computers for Chinese Language Teaching)
ภาษาจีนในสือ่ สารมวลชน
(Chinese in Mass Media)
ดนตรีและศิลปะจีน
(Chinese Music and Arts)
การศึกษารายบุคคลการสอนภาษาจีน
(Individual Study in Chinese Language Teaching)
กิจกรรมสําหรับการสอนภาษาจีน
(Activities for Chinese Language Teaching)
สัมมนาประเด็นและแนวโนมในการสอนภาษาจีน
(Seminar in Issues and Trends in Chinese Language Teaching)
ภาษาจีนเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน
(Chinese for Examination Preparation and Job Applications)
การแปลภาษาจีนเพื่องานลาม
(Chinese Translation for Interpreters)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจ
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และสามารถเลือกเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยอื่นได โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ
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แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
080 103
080 127
080 176
080 177
468 102

476 101

ชื่อรายวิชา
ตรรกวิทยาเบื้องตน
จิตวิทยาเบื้องตน
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
เลือกวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาชีพครูเลือก
ภาษาจีนพื้นฐาน 1

3(2-2-5)
รวมหนวยกิต

รหัสวิชา
080 178
451 106
463 101

476 102

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2
2

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
จิตวิทยาการศึกษา
เลือกวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือกวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
กลุมวิชาชีพครูเลือก
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
รวมหนวยกิต

19

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4
3
2
3(2-2-5)
21
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
461 101
462 202
463 201
466 221
468 101
476 210
476 231
476 252

ชื่อรายวิชา
หลักและระบบการจัดการศึกษา
วิธีสอนทั่วไป
การแนะแนวเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
สื่อการศึกษาเบื้องตน
เลือกวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาสังคมศาสตร
การฟงและการพูดภาษาจีน 1
การอานภาษาจีน 1
ภาษาจีนระดับกลาง 1
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
463 202
464 340
466 222
467 261
476 211
476 232
476 253
476 251

ชื่อรายวิชา
การศึกษาพิเศษเบื้องตน
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
จริยธรรมสําหรับครู
การฟงและการพูดภาษาจีน 2
การอานภาษาจีน 2
ภาษาจีนระดับกลาง 2
สัทศาสตรภาษาจีน
เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3
21
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
462 200
462 201
476 342
476 344
476 350
476 352
476 354
….. ….

ชื่อรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
การพัฒนาหลักสูตร
การเขียนภาษาจีน 1
การแปลภาษาจีนเบื้องตน
โครงสรางภาษาจีน
การสอนอักษรจีน
ภาษาจีนระดับกลาง 3
กลุมวิชาเอกเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4
22

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
464 211
465 251
476 355
476 361
476 362
476 453
….. ….
….. ….

ชื่อรายวิชา
ปรัชญาและแนวคิดเชิงการศึกษา
วาทการสําหรับครู
ภาษาจีนระดับสูง 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบคําภาษาจีน
กลุมวิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4
3
22
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
464 230
464 350
476 443
476 454
476 456
476 473
….. ….

ชื่อรายวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนภาษาจีน 2
การสอนไวยากรณภาษาจีน
ภาษาจีนระดับสูง 2
การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาเอกเลือก
รวมหนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
กลุมวิชาชีพครูเลือก
กลุมวิชาเอกเลือก

รวมหนวยกิต

รหัสวิชา
476 501

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4
20

จํานวนหนวยกิต
4
11
15

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)
6

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
476 502

ชื่อรายวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)
6
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คําอธิบายรายวิชา
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man And Creativity)
ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอม การดํารงอยูของจักรวาล
โลกและมวลมนุ ษ ย
อั น เป น ป จ จั ย ก อ ให เ กิ ด แรงสร า งสรรค ส ว นบุ ค คลและพลั ง ร ว มใน
การจรรโลงความเปนมนุษยทั้งที่เปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ สภาวะทางจิต สภาวะ
ทางธรรมชาติ แ ละสั ง คมที่ เ อื้ อ ต อ การสร า งสรรค ท างศิ ล ปะตลอดจรการประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหศึกษาตัวอยางที่สําคัญ ๆ จากกิจกรรมสรางสรรคของของมนุษย
ทั้งในอดีตและปจจุบันรวมทั้งอุปสรรคที่มีตอการสรางสรรค
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
ศึกษาปญหาทางปรัชญาที่นักปรัชญาทั้งตะวันตกและและตะวันออกแตละสมัยสนใจ เชน ปญหาเรื่อง
ตัวตน จิต สสาร ปญหาเกี่ยวกับเสรีภ าพ ความสัมพัน ธระหวางความจริงกับความรู บทบาทของ
ประสบการณ และเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวิต ปญหาการตัดสิน
ความดีความงาม ความยุติธรรมและอยุติธรรม
080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to logic)
ศึกษาความหมายและขอบขายของตรรกวิทยา หลักการและวิธีการทางตรรกวิทยาทั้งนิรนัยและอุปนัย
รวมถึ ง วิ ธี ก ารกึ่ ง อุ ปนั ย ประเภทต า ง ๆ ลั ก ษณะของข อ ผิ ด พลาดแบบต า ง ๆ ในการใช เ หตุ ผ ลใน
ชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา
(Buddhist Philosophy)
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเรื่องโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษยและทัศนะทางจริยศาสตร
ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท
080 106 พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน
2(2-0-4)
(Buddhism in Present Thai Society)
ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธศาสนาในสํานักตาง ๆ
ตลอดถึงอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย
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2(2-0-4)
080 107 ดนตรีวจิ ักษ
(Music Appreciation)
ศึกษาองคประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศที่
สําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรี
ประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางศิลปะแขนงดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น ทั้งนี้โดยใหนักศึกษาได
ฟงดนตรีไทย และตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
2(2-0-4)
080 114 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึกใน
คุณคาของงานสร างสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมทั้งในอดีต และปจจุบัน บทบาทของ
ทั ศ นศิ ล ป ใ นวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ยชาติ ทั้ ง ตะวั น ออกและตะวั น ตก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในการ
แสดงออก ทั้งนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย
080 115 ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักในศิลปะตะวันออก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะ
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เปนศิลปกรรม
บริสุทธิ์ และศิลปกรรมประยุกต ทั้งในสวนที่สะทอนใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันออกและ
ลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และวิวัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
ศิลปะตะวันออก
080 116 ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักในศิลปะตะวันตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตก
วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เปนแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกตทั้งในสวนที่สะทอนใหเห็น
เอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวันตกที่มี
ตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน
080 117 วรรณคดีวิจักษ
2(2-0-4)
(Literary Appreciation)
ฝกการอานวรรณคดีไทยที่ดีเดน โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึกในคุณคาของงาน
สรางสรรคทางวรรณศิลปโดยทั่วไป ศึกษาคุณลักษณะของวรรณคดีทั้งในสวนที่เปนสากลและใน
สวนที่เปนเอกลักษณของชาติ
ทั้งนี้ใหสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห
วิจารณ
เกี่ยวกับวรรณคดีที่อานได
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080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Thai Literature)
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย และเลือกศึกษาวรรณกรรมไทยรวมสมัยบางเรื่องที่แสดงออก
คงลักษณะของสังคมไทยปจจุบัน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธของสังคมกับวรรณกรรมที่มีตอกัน
080 119 อารยธรรมตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Civilization)
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซึ่งมีสวนสําคัญในการหลอหลอมอารยธรรม
ในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการผสมผสานระหวาง
อารยธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถิ่น อันกอใหเกิดลักษณะรวมกันและแตกตางกันไป
ตามสภาวะแหงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมิภาค เนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ภูมิปญญา ลัทธิความเชื่อทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคมจนถึงปจจุบัน
080 121 อารยธรรมตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Civilization)
ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกที่นําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง การปกครอง จากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของชาติ
ตะวันตกไปสูดินแดนตาง ๆ ทั่วโลก การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิวัติทางภูมิปญญา
ยุคเครื่องจักรและความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทางความคิดและการ
เปลี่ยนแปลงของอารยธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอ
โลกปจจุบัน
3(3-0-6)
080 124 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
ศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทยดานการตั้งถิ่นฐาน การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบความเชื่อ คานิยม
แบบแผนการดําเนินชีวิต การสรางสรรคทั้งทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะ ตลอดจนศึกษา
ดานภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศใหนักศึกษาเห็นภาพรวมของสังคมไทยตั้งแตอดีตจนกระทัง่
ปจจุบันใหเขาใจปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตและสังคมไทย
080 125 สุนทรียศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Aesthetics)
ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีวาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและทัศนคติ
ของมนุษย ตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความเขาใจของนักศึกษาในดาน
ความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร
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3(3-0-6)
080 126 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Man and His Environment)
ศึกษาความสั มพันธระหวางมนุษ ยกับสิ่งแวดลอม ซึ่ งอาจจําแนกเปน สิ่งแวดลอมที่ เปนตัวมนุษ ย
สิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของสิ่งแวดลอม
ทั้ ง สามประเภทที่ มี ต อ การปรั บ ตั ว วิ วั ฒ นาการ และวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ย อิ ท ธิ พ ลที่ ม นุ ษ ย มี ต อ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางสรางสรรคและทําลาย ทั้งที่ตั้งใจ และไมตั้งใจ
หรือรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่จะชวยยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษยให
สามารถดํ ารงอยูในสภาพแวดล อม ทั้งในปจ จุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ใ หเ นนการ
ยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของจริง
และการอภิปรายกลุมยอย
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาประวัติ พัฒนาการและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานของวิชาจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยา
ตอพฤติกรรม ภาวะการรูสึกตัว การรูสึก การรับรู การคิดและภาษา การจํา การเรียนรู เชาวนปญญา
แรงจูงใจ อารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและพฤติกรรมอปกติ การประยุกตความรูทางจิตวิทยาใน
ดานตาง ๆ
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตั้งแตระยะกอนเกิดจนถึงวัยสูงอายุ
เนนความสําคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษาปญหา
ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นพัฒนาการ ตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นและการ
สงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน
080 129 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Sociology)
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา ไดแก โครงสรางเบื้องตนของสังคม การจัดกลุมสถาบัน
การแบงชนชั้น อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัดระเบียบทางสังคม
บรรทัดฐานทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคมและความเฉื่อยทาง
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงและปญหาทางสังคม ทั้งนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคมปจจุบัน
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2(2-0-4)
080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
ศึกษาความรูเบื้องตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย และศึกษาผลที่เกิดจากความแตกตางและความคลายคลึงกันในทาง
วั ฒ นธรรมของมนุ ษ ย
โดยใช ข อ มู ล ทางชาติ พั น ธุ วิ ท ยาในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
(Economics in Everyday Life)
ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคาในระบบตลาด
และบทบาทของภาครัฐ ชุมชน และเอกชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
พัฒนาการรวมสมัยอื่น ๆ
080 135 กฎหมายกับสังคม
2(2-0-4)
(Law and Society)
ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม กลไก
จุ ด ประสงค แ ละที่ ม าของกฎหมาย ขอบเขตและประเภทของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลรวมทั้งศึกษารัฐธรรมนูญ
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(3-0-6)
(Geography of Thailand)
ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิศาสตรเชิงภูมิภาค วิเคราะหลักษณะพื้นที่ ขนาด รูปราง โครงสราง
ทางกายภาพ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง
ลั ก ษณะต า ง ๆ ดั ง กล า ว โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห ใ นเชิ ง ภู มิ ศ าสตร เ ป น ส ว นรวมทั้ ง ประเทศและเป น
รายภูมิภาค
080 139 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
(Physical Education and Quality of Life)
ศึกษาเกีย่ วกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาดานสติปญญารางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อ
นําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี
2(1-2-3)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sports Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละชนิด เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกาการแขงขัน
การปองกันอุบัติเหตุทางกีฬา เลือกศึกษากีฬาชนิดหนึ่ง เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล แบดมินตัน
ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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2(1-2-3)
080 141 หลักนันทนาการ
(Principles of Recreation)
ศึกษาความหมาย ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการ หลักใน
การเลือก การจัดและบริหารกิจกรรมนันทนาการ หลักการนันทนาการในเชิงธุรกิจเบื้องตน รวมถึง
หลักการฝกผูนํานันทนาการ
2(1-2-3)
080 142 การจัดคายพักแรม
(Camp Management)
ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับและมารยาทของการอยูคายพักแรม หลักการจัด
คายพักแรมรวมถึงการจัดคายพักแรมเชิงธุรกิจ หลักการจัดโปรแกรม การออกแบบคายพักแรมใน
รูปแบบตางๆ
080 153 วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การอยูรวมกัน
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสภาวะแวดล อ มเนื่ อ งจากการเพิ่ ม ประชากร การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ใหพลังงานและไมใหพลังงาน อัตราการใช
ทรัพยากรประเภทตางๆ การอนุรักษและเพิ่มผลผลิตสาเหตุและการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของ
สภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ ที่มีตอมนุษยและ
วิธีปองกัน หลักการและการใชประโยชนของการใชสิ่งมีชีวิตในการควบคุมการแพรกระจายของสัตว
และพืชที่เปนภัยตอเศรษฐกิจ
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)
สวนประกอบ ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆเชน
มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียที่มีอันตราย แสง เสียง ความรอน รังสีและ
มลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะที่เกิดขึ้น
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร
และการใชภาษาเพื่อการสื่อ
ความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล ใหรูจักลําดับความคิดอยางมีเหตุผล ฝกการใชถอยคํา ประโยค
สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการสื่อสารตามจุดประสงค การใชภาษาในเชิง
บรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย
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3(2-2-5)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่ง
นักศึกษาไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยมศึกษา ฝกการฟง การพูดในเรื่องทั่วไป เนนฝกทักษะการอานซึ่ง
จําเปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝกการเขียนใหสัมพันธกับเอกสารที่อาน
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึ้น และเนนทักษะการอาน โดยฝกอานเอกสารที่ยากขึ้น
3(3-0-6)
451 106 คณิตศาสตรในชีวติ ประจําวัน
(Mathematics in Everyday Life)
มาตรการวัด พื้นที่ และปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู และความนาจะเปน การทําบัญชีรายวัน
รายรั บ-รายจ าย การคํา นวณภาษีเ งิน ได กํา ไร การคํ า นวณอั ต ราดอกเบี้ ย การผ อนชํ า ระรายเดื อ น
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles and Systems of Educational Management)
ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ทักษะของ
ผูบริหาร ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพ และกฎหมายการศึกษาที่
ควรทราบ
This course focuses on the definitions, principles of administration, and on educational
administrators’ managing skills and roles. Education quality assurance and education laws are
emphasized.
461 201 โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Educational Administrative Structure)
ศึกษาแผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปจจุบัน ระบบการศึกษาระดับตาง ๆ สวนราชการ
ที่บริหารงานดานการศึกษา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของ
ไทย รวมทั้งปญหาการศึกษาในอดีตและปจจุบัน
This course focuses on the programs of Thai educational administration from the past to the present,
the various levels of educational systems, the educational administrative departments of
government, and changing trends. It also includes the study of educational problems both in the past
and at present.
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2(2-0-4)
461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
(Official Regulations and Practice)
ศึกษาการจัดระบบบริหารราชการแผนดิน อํานาจและหนาที่ในการบริหารราชการ หนาที่สิทธิ และ
ประโยชนตอบแทนของขาราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานของขาราชการ
This course focuses on the administrative systems of Thai bureaucracy, its regulations, powers and
duties, rights and officials benefits. It also includes the study of controlling measures of officials’
performance.
2(2-0-4)
461 207 มนุษยสัมพันธในการบริหาร
(Human Relations in Administration)
ศึกษาความหมายของมนุษยสัมพันธ ความตองการพื้นฐานของมนุษย การปรับตัว เจตคติของบุคคล
เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ ซึ่งผูบริหารจะไดนําไปใชในการบริหาร ตลอดจน สราง
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และชุมชน
This course focuses on the meanings of human relations, human basic needs, adaptation, and
attitudes, as well as the techniques and principles of human relations used by administrators. A
study of creating relationships among supervisors, co-workers, and communities is included.
461 301 การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Supervision)
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และหลักการนิเทศการศึกษา พัฒนาในการจัดการนิเทศการศึกษา ภารกิจและ
คุณสมบัติของผูนิเทศ ศึกษานิเทศก การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดตาง ๆ
ในปจจุบันและแนวโนม
This course focuses on the meaning, theory and principles of educational supervision, and
developing educational supervision management. It also includes the missions and characteristics of
school supervisors. Study of administration and supervision in various kinds of school at the present
time and their future trends is included.
461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน
2(2-0-4)
(Laws and Regulations for School Administration)
ศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหารงานบุคคล
และการปฏิบัติงานของครูและผูบริหาร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ
This course focuses on the analysis of laws, regulations, law for school administration, and law for
personnel administration and the work of teachers and administrators. The course also includes a
study of laws, regulations and related matters of law.

24
462 200 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Experience for Teachers)
รวมสังเกตและรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู
ประสบการณวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู งานสงเสริมการเรียนรู งานธุรการในชั้นเรียน และงาน
ปกครองและกิจกรรมนักเรียน โดยเนนการฝกประสบการณตามสาขาวิชาเอกเปนสําคัญ
This course focuses on observing students on practice teaching with school personnel, exchanging
learning experiences with teachers, reinforcing class business administration and governing
activities. The course also provides experience related to the students’ major subjects.
3(2-2-5)
462 201 การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา หลักสูตรและผูมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่น การใชหลักสูตร การ
วิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
This course focuses on the meaning, importance and elements of curriculum and development, and
the theory and methods of developing basic educational curriculum to meet the needs of the
community. Analyses and evaluation of the efficiency of the curriculum is covered.
462 202 วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญากับวิธีสอนเทคนิคการ
สอนใหม ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การปกครองชั้นเรียน วินัยและการ
เสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การจัดทํา
หนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใชสื่อและอุปกรณ
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการ
นิเทศโครงงาน และลักษณะครูที่ดี
A study of meaning, processes, and the relationship between teaching methods and educational
philosophy. Particular attention will be given to principles, approaches and innovative instructional
activities applicable to learner-centered approaches. Students will study a variety of topics in
education: classroom management and discipline; educational reinforcement; analyses of standards
and benchmarks in Basic Education curriculum; lesson plan writing; technology and innovation in
teaching; materials development and use; educational evaluation; teaching supervision; project
supervision; and characteristics of good teachers.
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2(1-2-3)
462 303 ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง
(Laboratory Experience for Teaching Practice)
ฝกปฏิบัติดานเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติดานทักษะการสอน ฝกวิเคราะห สอนใน
สถานการณจําลอง และสถานการณจริง และฝกทดลองใชรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
This course focuses on the techniques of various teaching practices, teaching practice, analyzing
practices, and teaching in simulated or real classes. The course includes practicing to use efficient
methods of teaching.
463 101 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
ศึก ษาแนวคิดทางจิตวิท ยาที่มี ผลตอการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิ ทยากับการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนที่สัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเสี่ยง ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกต การจูงใจ
การวางแผนการสอน การจัดการชั้นเรียน แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
This course focuses on effective psychology for education, psychology theory and learning and
teaching, learning and teaching activities, and teaching related to age and learning development.
It includes study of different needs of personnel, special needs students, and students at risk.
The course also includes study of learning and applied theory, motivation, teaching planning,
class management, and psychological ideas in measurement. Planning research into learning and
teaching is covered.
463 201 การแนะแนวเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Guidance)
ศึกษาหลักเบื้องตนและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการที่จําเปน ซึ่งควรจัดขึ้นใน
สถานศึกษา โดยจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการนําความรูเพื่อเปน
พื้นฐานในการนําไปจัดกระบวนการแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน
The course focuses on basic principles and administrating school guidance, and necessary services
according to the Department of Education curriculum, with an emphasis on the use of foundation
education to process guidance and school counseling.
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463 202 การศึกษาพิเศษเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Special Education)
ศึกษาแนวคิด ประวัติและขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัด การศึกษา
พิเศษในสถานการณป จ จุ บัน รู ปแบบและลัก ษณะการจัดการศึก ษาพิ เศษ การจั ดการศึกษาพิ เ ศษ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ อุปกรณการสอน และนวัตกรรม
สําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผูปกครองและชุมชน แนวทางการวิจัยเพื่ อพัฒนาการเรีย น
การสอนเด็กพิเศษ
The course focuses on concepts, history and areas of special education, rationale and needs in
managing special education in schools, forms and characteristics for management, managing special
education, activities, and developing different groups for special needs children. The course also
includes a study of equipment and innovations for special needs children and ways of educating
parents and community and studying research for developing the learning and teaching of special
needs children is covered.
463 218 ความบกพรองในการเรียนรู
3(3-0-6)
(Learning Disabilities)
ศึกษาลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรู แนวความคิดทางจิตวิทยาที่นํามาประยุกตใช
หลักการเรียนรูและการฝกหัดพฤติกรรมที่จะชวยพัฒนาเด็กเหลานี้ ลักษณะการเรียนการสอนที่ควร
นํามาใช แนวทางในการชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรูอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ของอวัยวะบางชนิด ตลอดจนบทบาทของครูและผูปกครองที่มีตอเด็กซึ่งมีความบกพรองในการ
เรียนรู
This course focuses on the characteristics and causes of learning disabilities, and the philosophical
ideas in applying principles of learning and behavior training for the development of learners with
disabilities, using the appropriate characteristics in learning and teaching. The course also includes a
study of methods to help children with learning disabilities caused by certain physical dysfunctions.
The roles of teachers and parents in helping the physically-challenged children are included.
464 111 การศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Education)
ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษา ไดแก พื้นฐานทางสังคม จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร ซึ่งเปน
รากฐานของวิชาชีพครู ลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง คุณธรรมและจรรยาบรรณของ
ครู ฐานะของครูในสังคมไทย ความกาวหนาในอาชีพ แนวโนมของอาชีพครูในอนาคต ตลอดจน
บทบาทของครูในการพัฒนาประเทศ
This course is a study of foundations of education : social foundations, psychological foundations,
philosophical foundations, and historical foundations, which are for teaching profession. The focus
is on characteristics of the teaching profession as an advanced career; ethics and codes of conduct
for teachers; status of teachers in Thai society; career path development; trends of the teaching
profession; and, teachers’ roles in country development.
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2(2-0-4)
464 112 การศึกษาไทย
(Thai Education)
ศึกษาวิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย และการจัดโรงเรียนในสมัยตาง ๆ จนถึงปจจุบัน การขยาย
การศึกษา โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา การเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับ
แผนการศึกษา การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา ปญหาทางการจัดการศึกษาและทางการแกปญหา
รวมทั้งแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต
This course focuses on the development of school system construction from the past to the present,
its expansion, educational projects, politics, and economic development according to educational
programs. The course also includes study of collective powers, problems of management, methods
of problem solving and educational reform in the future.
464 113 การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
(Comparative Education)
บังคับกอน : 464 111 การศึกษาเบื้องตน
ศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ เชน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา
เปนตน เพื่อใหทราบจุดมุงหมาย แนวนโยบายในการจัดการศึกษา ระบบโรงเรียน หลักสูตรระดับ
ตาง ๆ การลงทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพลของสังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา
This course focuses on educational management in different countries such as Malaysia, Korea,
Japan, Germany and the United States of America etc. in order to study their objectives, policies of
educational management, school systems, and education budgets. The course also includes the study
of productive education and the influence of society upon educational changes.
464 211 ปรัชญา และแนวคิดเชิงการศึกษา
3(3-0-6)
(Philosophy and Concepts in Education)
ศึกษาความหมายของปรัชญา และความคิดทางการศึกษา ความคิดสําคัญของปรัชญาที่มีตอการบริหาร
การศึก ษา การจัด หลั กสู ตร วิ ธีสอน และการแนะแนว ศึ กษาปรั ชญาบริสุทธิ์ ตามแนวอภิปรั ชญา
ญาณวิทยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิดทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบันของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตที่ถูกตอง
This course focuses on the meaning of philosophical educational concepts, the important
philosophical concepts in educational administration, curriculum, and the methodology of teaching
and guidance. The course also includes an overview of pure philosophy such as metaphysics, theory
of knowledge and quality, and logic which are applied appropriately to current educational concepts
and proper ways of living.
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3(3-0-6)
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนที่การวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การแปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบตาง ๆ ตลอดจนการประยุกต
หลักการ เทคนิควิธีใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพแวดลอมของระบบ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและหลักสูตรของสถานศึกษา การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา
This course focuses on philosophy, theories, principles and techniques of educational measurement
and evaluation in schools, construction and development of test papers and successive measurement
instruments in learning. The course also includes applying the principles and techniques of methods
according to the environment of managing the schools and curriculums. Authentic evaluation and
application of computer software in educational measurement and evaluation are included.
464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Statistics for Research in Education)
ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณา สถิติทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ย และสัดสวนของประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว ความสัมพันธและการถดถอย การทดสอบดวยสถิติที่ไมอิงพารามิเตอร
This course focuses on the nature of statistics, data collecting, analyzing and presenting by using
descriptive statistics, statistical testing of general average point and proportion of population. The course
also covers one way analysis of variance, correlation, step-wise regression, and non-parametric statistics.
464 350 การวิจยั ในชัน้ เรียน
2(2-0-4)
(Classroom Research)
แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน อันไดแกการ
วางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน
รวมถึงการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียน
The course focuses on the concepts, principles, and types of classroom research. It emphasizes on
the processes of research, from planning, collecting data, analyzing, presenting the results, and
writing research reports. Developing and writing of qualitative classroom research projects are
included.
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2(1-2-3)
465 251 วาทการสําหรับครู
(Speech for Teachers)
ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ โดยเนนหนักการฝกพูดที่จะนําไปใชในวิชาชีพครู
This course focuses on principles and techniques in giving various kinds of speeches for different
occasions. It emphasizes on how speeches can be applied in the teaching profession.
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes I)
อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนําขอมูลที่
ไดจากการอานมาอภิปราย นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ
This course focuses on the reading of English academic texts, identifying main ideas, and
understanding and summarizing academic knowledge from reading in various major subjects. The
usage of data from reading for discussion and presenting academic information orally and formally
are emphasized.
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes II)
อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนําขอมูลที่
ไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปนทางการ
This course focuses on the reading of English texts and articles to identify the main ideas and
summarize academic knowledge in reading various major subjects. The course also includes the
usage of information from the reading to write outlines and reports. Presenting formal written
reports is covered.
466 352 การรูภาษาตางประเทศและภาษาที่สอง
2(2-0-4)
(Foreign and Second Language Acquisition)
ศึกษาทฤษฏีการรูภาษา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของการเรียนรูภาษาแมและภาษา
ที่สอง เรียนรูขั้นตอนในการรูและการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
This course focuses on the theory of language learning, comparison between differences and
similarities in learning native languages and second languages. The course also includes studying
the processes of learning English as a foreign language.
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3(2-2-5)
468 101 สื่อการศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Educational Media)
ศึกษาความหมาย พัฒนา บทบาทและคุณคาของสื่อการศึกษา หลักการเบื้องตน ในการเลือกการ
ผลิต การใชและการบํารุงรักษาสื่อการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริมการสอน
และการประเมินผลสื่อการศึกษา
This course focuses on the definition, development, roles and values of educational media including
fundamental principles in selecting, producing, using and maintaining educational media. The
course also covers the use of sources to support and serve as extensions of teaching and educational
evaluation.
467 261 จริยธรรมสําหรับครู
2(2-0-4)
(Ethics for Teachers)
ศึกษาความหมายของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และการศึกษาในฐานะ ที่พัฒนาความรู
คูคุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาที่และความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูที่พึงประสงค
การปลูกฝงความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิดวิญญาณครู
ความสําเร็จและความสุขในวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณครู
This course covers what it means to be a teacher; ethics and morals related to teachers and teaching
profession; the roles and significance of teachers in society; the good characteristics of desired
teachers; the development of ethics and the building of faith, spirit, and happiness in the teaching
profession.
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Computer in Education)
ศึกษาหลักการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอรที่มีตอการศึกษาในรูปแบบ
ตา ง ๆ และบทบาทของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการใช ค อมพิ ว เตอร ก ารประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษา เช น โปรแกรมระบบ โปรแกรมประมวลผลคํ า การ
ประมวลผลขอมูล การจัดการฐานขอมูล การนําเสนอเพื่อการเรียนการสอน การใชอินเทอรเน็ต และ
การพัฒนาเว็บไซดเพื่อการศึกษา
This course focuses on the principles of computer applications in education, the roles of computers
related to various forms of education and educational personnel, and the application of computer
programs with regard to education such as in systematic programs, processing, data and basic data
processing. The course also includes data presentation in learning and teaching, internet use, and
developing web–sites for education.
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469 101 การศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Nonformal Education)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ประเภท วิธีการจัดองคกรที่จัดการศึกษา
นอกระบบ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ การเทียบโอนประสบการณการเรียนรูระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
This course focuses on the meaning of specific characteristics and essentials of nonformal education
and informal education. It also includes the development of the nonformal education system in
Thailand. The course covers methods and types of organizations as well as education quality
assurance in both nonformal education and informal education. It also includes course and
experience transfer in nonformal and informal education.
2(2-0-4)
469 106 การศึกษาตามอัธยาศัย
(Informal Education)
ศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะที่เปนการศึกษารูปแบบหนึ่ง
ศึกษารูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดโดยองคกรตาง ๆ ทั้งของ รัฐ เอกชน
บุค คล ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน และแหล ง การเรีย นรู ตา ง ๆ การเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย กั บ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการวิเคราะหโครงสรางในภาพรวมตามแนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิต
This course focuses on the goals and aims of informal education as an educational alternative. There
is a study of forms, characteristics and methodologies of organizing informal education by different
government organizations, private organizations, persons, communities or mass media. It also
includes learning sources and the relationship of informal and nonformal education. Analysis of the
general view of lifelong education concepts and structures is emphasized.
2(2-0-4)
469 107 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
(Local Knowledge for Education)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถิ่นไทยแขนง
ต า ง ๆ การสํ า รวจภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น กระบวนการเรี ย นรู และการถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนเครือขายและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
This course focuses on the characteristics and essentials of local knowledge in Thailand, various
sources and local knowledge in Thai communities, by investigating local knowledge, and the
processes of learning and transferring local knowledge. This course also includes concepts in using
local knowledge in networks building and participating in organizing formal and nonformal
education.
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3(3-0-6)
516 272 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ขอบเขต
วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ปญหา
การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ
3(3-0-6)
554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
(Basic Traditional Medicines)
พืชและผลิตภัณฑธรรมชาติอื่นๆ ที่มีความสัมพันธตอชีวติ ประจําวัน และปจจัย 4 ของมนุษย
554 102 ความรูพื้นฐานดานยา
3(3-0-6)
(Basic Drug Knowledge)
ยาบําบัดโรคโดยทั่ ว ไป โดยจะเรีย นรูเกี่ย วกับคุณ สมบัติทั่วไปของยาบําบัดโรค แหลงที่ มา
ของยา การแพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ การแบงประเภทของยา การใชยาในทางที่
ถูกตอง การปองกันการใชยาผิด ยาสามัญประจําบาน ยาที่รับจากรานขายยาโดยไมตองใชใบสั่งยา สาร
เสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับยาที่บุคคลทั่วไปควรทราบ ลักษณะการใชยาใน
สังคมไทย
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบของอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหา
โภชนาการ
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
สําหรับนักศึกษานอกคณะเภสัชศาสตร
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบของอาหารสุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัย การรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหา
โภชนาการ
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3(2-2-5)
476 101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
(Basic Chinese I)
ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางทั้งหนวยเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต และสัทอักษรจีนระบบ
พินยิน (Pinyin) ศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน พรอมทั้งฝกการฟง การพูด การอาน
และการเขียนจากคําศัพทที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวในชีวิตประจําวัน ศึกษาอักษร
จีนอยางนอย 500 ตัว ศึกษาโครงสรางและรูปประโยคงายๆ
This course focuses on Chinese Mandarin phonology, including vowels, consonants, tones, and
phonetic characters and alphabets in Chinese (Pinyin). The course also includes the principles of
writing Chinese characters at a basic level and practicing skills in listening, speaking, reading and
writing, using basic vocabulary about nature and environment in daily life. The course also covers
the study of at least 500 characters and simple sentence structures.
476 102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
(Basic Chinese II)
รายวิชาบังคับกอน 476 101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
เรียนรูคําศัพทประมาณ 1,000 คํา เรียนรูโครงสรางประโยคพื้นฐาน และฝกทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน
This course focuses on at least 1,000 Chinese characters and basic sentence structures. Practicing
skills in listening, speaking, reading and writing is emphasized.
476 210 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
2(1-2-3)
(Chinese Listening and Speaking I)
ฟงและพูดภาษาจีนในลักษณะของการสนทนาโตตอบ เหตุการณในชีวิตประจําวัน
This course focuses on Chinese listening and speaking, and the characteristics of conversation and
dialogue used in everyday life.
476 211 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking II)
วิชาบังคับกอน: 476 210 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
ฟงและพูดภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
This course focuses on listening and speaking at a more advanced level.

2(1-2-3)

476 231 การอานภาษาจีน 1
2(1-2-3)
(Chinese Reading I)
ศึกษาทฤษฎีการอาน และฝกอานบทความทั่วไปภาษาจีนใหเขาใจเนื้อหาสาระ
This course focuses on reading theories and reading practice of general Chinese articles.
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2(1-2-3)
476 232 การอานภาษาจีน 2
(Chinese Reading II)
รายวิชาบังคับกอน : 476 231 การอานภาษาจีน 1
ศึกษาทฤษฎี และฝกอานบทความภาษาจีนที่ซับซอน ศึกษาวิเคราะหเนือ้ หา การจับใจความและการ
สรุปความ
This course focuses on theories and reading practice of complex Chinese articles, comprehension
and summaries of texts.
476 241 การเขียนพูก ันจีน
2(1-2-3)
(Chinese Calligraphy)
ศึกษาการเขียนและวิธีการสอนการเขียนพูกันจีนที่ถูกตอง รวมทั้งศึกษาอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชพูกันจีน
This course focuses on writing and the methodology of teaching the writing of Chinese characters
using a brush. The course also includes the study of different equipment used in Chinese
calligraphy.
476 251 สัทศาสตรภาษาจีน
2(2-0-4)
(Chinese Phonetics)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เสี ย งโดยเน น ทางด า นสรี ร สั ท ศาสตร ฝ ก การออกเสี ย งสระ เสี ย งพยั ญ ชนะ เสี ย ง
วรรณยุกต เสียงหนัก เบา และระเบียบวิธีการผันวรรณยุกต การถายทอดเสียงเหลานั้นเปนสัญลักษณ
ทางสัทศาสตร และศึกษาปญหาการออกเสียงภาษาจีนสําหรับนักเรียนไทย
This course focuses on the articulation system of the Chinese language, with the emphasis on
physical phonetics, and the practice of vowels, consonants, accents, tones and intonations including
the methodology of tonal changes. The course also covers phonetic transcription and problems in
Chinese pronunciation of Thai students.
476 252 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Chinese I)
ศึกษาคําศัพทประมาณ 1,500 คํา ศึกษาโครงสรางประโยคเพิ่มขึ้นจากภาษาจีนพื้นฐาน 2 ฝกฟง พูด
อาน และเขียน
This course focuses on the study of about 1,500 Chinese words and more complex sentence structures as
a continuation of Basic Chinese II. The course also includes practicing skills in listening, speaking,
reading, and writing.
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3(2-2-5)
476 253 ภาษาจีนระดับกลาง 2
(Intermediate Chinese II)
รายวิชาบังคับกอน 476 252 ภาษาจีนระดับกลาง 1
ศึกษาคําศัพทประมาณ 2,000 คํา ศึกษาโครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น อานบทความที่มีระดับยากขึ้น
ฝกฟง พูด อาน และเขียน
This course focuses on the study of about 2,000 Chinese words and more complex sentence
structures. The course also includes reading more difficult articles and practicing skills in listening,
speaking, reading and writing.
476 281 การใชลูกคิด
2(1-2-3)
(Abacus Skills)
ศึกษาความเปนมาของการใชลูกคิดในการคํานวณ ฝกเทคนิคการใชลูกคิด คํานวณโจทยแบบตาง ๆ
This course focuses on the study of the history of abacus use in calculating, and techniques in
calculating various forms of quotations.
476 282 ภาษาจีนธุรกิจ
2(2-0-4)
(Business Chinese)
ศึกษาและฝกการฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร การติดตอธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยเนน
การเขียนบันทึกและจดหมายธุรกิจ โทรสาร
This course focuses on the practice of listening, speaking, reading and writing Chinese for different
kinds of business communication. The emphasis is on writing memorandums, business letters and
faxes.
476 342 การเขียนภาษาจีน 1
3(3-0-6)
(Chinese Writing I)
เขียนรายงานและเรียงความ โดยใชโครงสรางประโยคที่ซับซอน การใชคําเชื่อมขอความ และสํานวน
ที่เหมาะสม
This course focuses on writing reports and compositions of complex structures, including the usage
of conjunctions and appropriate expressions.
476 344 การแปลภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Chinese Translation)
ศึกษาทฤษฎีการแปล ฝกการแปลเบื้องตน จากภาษาจีนเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาจีน
ศึกษากระบวนการแปล รวมทั้งบทอานที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมจีน
This course aims to study fundamental theories and practice of translating Chinese into Thai and
Thai into Chinese. The course also includes processes for reading and translating texts on Chinese
culture.
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2(2-0-4)
476 350 โครงสรางภาษาจีน
(Chinese Structure)
ศึกษาวิเคราะหโครงสรางทางไวยากรณของภาษาจีน
This course focuses on studying and analyzing the structure of the Chinese language.
476 351 การสอนระบบเสียงภาษาจีน
2(2-0-4)
(Teaching Chinese Phonology)
ศึกษาความรูพื้นฐานของการออกเสียงในภาษาจีน หนวยเสียง เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียง
วรรณยุกต รวมทั้งหลักและวิธีสอนการออกเสียงภาษาจีน
This course aims at the basics of Chinese phonology, phonemes, consonants, vowels, and tones.
The course also includes principles and methods of teaching Chinese pronunciation.
476 352 การสอนอักษรจีน
2(1-2-3)
(Teaching Chinese Characters)
ศึกษาความรูพื้นฐานของอักษรจีน วิวัฒนาการอักษรจีน วิธีการสรางอักษรจีน หก ชนิด หลักการสอน
หมวดคํา อักษรแบบบอกเสียงและความหมาย หลักการจําตัวอักษรจีน อักษรตัวเต็มและตัวยอ หลัก
และวิธีสอนอักษรจีน
The course aims at studying the basic and development of Chinese characters, and methods in
creating the six types of Chinese characters. The course also includes principles of teaching
Chinese characters, groups of characters, phonics and meaning of characters, techniques in
memorizing characters, both traditional and simplified characters, and the principles and methods of
teaching Chinese characters.
476 354 ภาษาจีนระดับกลาง 3
3(2-2-5)
(Intermediate Chinese III)
รายวิชาบังคับกอน: 476 253 ภาษาจีนระดับกลาง 2
ศึกษาคําศัพทประมาณ 2,500 คํา ฝกการใชศัพทสํานวนโครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น อานบทความ
ที่มีระดับยากขึ้น ฝกทักษะฟง พูด อาน และเขียน
This course focuses on studying about 2,500 Chinese characters, practicing vocabulary, expressions
and complex sentence structures, and reading more difficult articles. Practice in listening, speaking,
reading and writing skills is emphasized.
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3(2-2-5)
476 355 ภาษาจีนระดับสูง 1
(Advanced Chinese I)
ศึกษาคําศัพทประมาณ 3,000 คํา ศึกษาโครงสรางประโยคที่ซับซอน และนํามาประยุกตใชในการฟง
พูด อาน และเขียน และสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได
This course focuses on studying about 3,000 characters and complex syntactic structures which are
applied in listening, speaking, reading and writing. This course also includes practicing communication
skills with native speakers of Chinese.
2(2-0-4)
476 361 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
(Introduction to Chinese Culture)
ศึกษามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของจีน รวมทั้งของชนกลุมนอยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
This course focuses on studying Chinese ethics, traditions and cultures, including those of minority
groups in China.
3(3-0-6)
476 362 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
(Introduction to Chinese Literature)
ศึกษา บทคัดสรรวรรณคดีจีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน
This course focuses on a study of selected Chinese literature from classical to modern periods.
2(1-2-3)
476 373 คอมพิวเตอรเพื่อการสอนภาษาจีน
(Computers for Chinese Language Teaching)
ศึกษาหลักการใชคอมพิวเตอร เพื่อการสอนภาษาจีน การออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนโดย
การใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสอนภาษาจีน รวมทั้งการประเมินซอฟทแวร
This course focuses on the principles of computer use for Chinese language teaching and for
designing instructional media for Chinese teaching. The course also covers the application of
software packages and the evaluation of computer software.
2(2-0-4)
476 385 ภาษาจีนในสือ่ สารมวลชน
(Chinese in Mass Media)
ฝกอานบทความในหนังสือพิมพ นิตยสารภาษาจีนโดยเนนความเขาใจ รวมทั้งฟงขาววิทยุ โทรทัศน
และสื่อรูปแบบตาง ๆ
The purpose of this course is to study and practice reading Chinese newspapers and magazines for
comprehension, including listening to radio, television and different kinds of media.
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2(1-2-3)
476 386 ดนตรีและศิลปะจีน
(Chinese Music and Arts)
ศึกษาผลงานเพลง ดนตรีและศิลปะที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบนั
This course focuses on the study of famous Chinese music and visual arts from ancient times to the
present.
476 443 การเขียนภาษาจีน 2
3(3-0-6)
(Chinese Writing II)
วิชาบังคับกอน 476 342 การเขียนภาษาจีน 1
ศึกษาและฝกเขียนจดหมายโตตอบ เขียนบัตรเชิญ เขียนรายงาน เขียนเรียงความ โดยใชโครงสรางที่
ซับซอน และสํานวนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่เขียน
This course focuses on writing correspondence letters, invitation cards, reports, and compositions,
using complex structures and appropriate expressions.
476 453 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบคําในภาษาจีน
2(1-2-3)
(Introduction to Chinese Morphology )
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยคําในภาษาจีน หนวยคํา คํา วลีและความหมายของคําเหลานั้น
ศึกษาคําที่มีความหมายเหมือน คําที่มีความหมายใกลเคียงกัน คําพองเสียง ศึกษาพัฒนาทางความหมาย
ของคํา สํานวน ภาษิต รวมทั้งศึกษาพัฒนาการดานความหมายของคํา
The course aims at studying basic foundations of Chinese morphology: morphemes, words, phrases,
and meanings. The course also covers topics on ambiguous words, homophones, synonyms,
development of words, idioms, proverbs, and the development of meaning.
476 454 การสอนไวยากรณภาษาจีน
2(1-2-3)
(Teaching Chinese Grammar)
ศึกษาเทคนิคและแนวทางในการสอนไวยากรณภ าษาจีน รวมทั้งศึก ษาวิเ คราะหปญหาการสอน
ไวยากรณจีน
This course focuses on techniques and guidelines in teaching Chinese grammar. The course also
includes topics on analysis and problems in teaching Chinese grammar.
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476 456 ภาษาจีนระดับสูง 2
3(2-2-5)
(Advanced Chinese II)
รายวิชาบังคับ : 476 355 ภาษาจีนระดับสูง 1
ศึกษาคําศัพทประมาณ 4,000 คํา ศึกษาโครงสรางประโยคที่ซับซอนมากขึ้น ในการฟง พูด อาน และ
เขียน รวมทั้งสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได
This course focuses on studying about 4,000 Chinese words and more complex sentence structures
used in listening, speaking, reading and writing. The course also covers communication practice
with native speakers of Chinese.
476 473 การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
(Teaching Chinese as a Foreign Language)
ศึกษาวิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ การทําแผนการสอน การประเมินผล
การเรียนการสอน การสรางสื่อการสอน มีการสังเกตและสาธิตการสอน
The course focuses on the methodologies and techniques in teaching Chinese as a foreign language.
The course also covers lesson planning, evaluation, teaching media, and classroom observation and
teaching demonstration.
476 474 การศึกษารายบุคคลการสอนภาษาจีน
2(1-2-3)
(Individual Study in Chinese Language Teaching)
ศึกษาหัวขอเรือ่ งทางภาษาจีน และการสอนภาษาจีน โดยกําหนดขอบเขตประเด็นทีจ่ ะศึกษา รวบรวม
และจัดระเบียบขอมูล สรุปเปนหลักเสนอรายงานผล ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
This course emphasizes the study and research of topics related to the Chinese language and
teaching. Students are to identify topics, analyze, and write research reports under the supervision
of advisors.
476 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1
6(0-12-6)
(Chinese Teaching Practice I)
เงื่อนไข : “โดยความยินยอมของสาขาวิชา”
ฝกปฏิบัติการสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน ภายใตการแนะนําและการ
ควบคุมของอาจารยพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และบุคลากรผูเกี่ยวของในการนิเทศ พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติง านสอน งานธุรการ งานกิจ การนัก เรี ย น งานพั ฒ นาตนและสังคม จั ด ทําโครงการพัฒ นา
ประสบการณวิชาชีพครู และทําวิจัยในชั้นเรียน
Condition : Department Consent
This course offers students to practice teaching Chinese in schools for 1 semester under the
supervision of classroom teachers and university supervisors. The teaching practice includes actual
classroom teaching, classroom management, student activities, self and community development,
professional development projects, and classroom research.
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6(0-12-6)
476 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2
(Chinese Teaching Practice II)
วิชาบังคับกอน : 476 501 ฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1
เปนรายวิชาที่ตอเนื่องจากรายวิชา 476 501 โดยใหฝกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตอเนื่องอีก 1
ภาคเรียนโดยมีการฝกปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่ตอเนื่องจากรายวิชา 476 501
Prerequisite: 476 501 Chinese Teaching Practice I
This is a continuation of 476 501 in practicing teaching in school for one more semester, including
the completion of the other tasks specified in 476 501.
476 575 กิจกรรมสําหรับการสอนภาษาจีน
2(2-0-4)
(Activities for Chinese Language Teaching)
แนะนํากิจกรรมการเรียนภาษาที่เสริมแบบเรียนและหลักสูตรภาษาจีน กิจกรรมการสอนภาษาจีน
ที่สงเสริมประสบการณการเรียนภาษาที่ใชภาษาจริงเพื่อการสื่อสาร ศึกษาแหลงขอมูล การสอน
ภาษาจีน เชน เพลง กลอน โคลง เกม เกมสื่อสาร และหนังสืออานเพื่อความบันเทิง กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ชวยใหเรียนภาษาอยางสนุกสนาน
This course introduces language learning activities that supplement text books and Chinese curriculum
and activities in Chinese teaching for providing language learning experience using authentic language in
communication. The course also covers sources of teaching activities such as Chinese songs, rhymes,
poems, games, media games and books for amusement. There is also a focus on using extra-curricular
activities to reinforce language learning.
476 576 สัมมนาประเด็นและแนวโนมในการสอนภาษาจีน
2(2-0-4)
(Seminar in Issues and Trends in Chinese Language Teaching)
พัฒนาทักษะการอานและคิดวิเคราะหวิจารณเรื่องเกี่ยวกับแนวโนมการสอนภาษาจีนในปจจุบัน
ฝ ก พู ด และเขี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ า น อภิ ป รายประเด็ น ใหม ๆ ทางการสอนภาษาจี น เป น
ภาษาตางประเทศ ฝกบันทึกขอมูลเรื่องที่อาน วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอเปนภาษาจีน
The course aims to develop the skills of reading and critical thinking related to current trends in
Chinese language teaching. The course includes practicing speaking and writing about texts, and
discussing new issues in teaching Chinese as a foreign language. The course also covers note taking,
analyzing, and presenting texts in the Chinese language.
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2(1-2-3)
476 587 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน
(Chinese for Examination Preparation and Job Applications)
ฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา และเตรียมภาษาเพื่อการสมัครงาน
ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและองคประกอบทางภาษาในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ ศึกษา
กลยุ ท ธ ใ นการทํ า ข อ สอบภาษาจีน ฝ ก อ า นเขี ย นข อมู ล ที่ มีป ระโยชน ตอ การสมั ค รงาน อัน ได แ ก
การอานโฆษณารับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน การโทรศัพทนัดหมาย ตลอดจนการฝกกลยุทธ
ในการสอบ และฝกทางดานบุคลิกและมารยาท
This course focuses on practicing fundamental skills to prepare for language testing and job
applications, practicing taking examination papers, and studying skills and components of language
testing. The course includes strategies in taking examinations, practicing to read and write for job
applications such as job advertisements, letter writing and telephone appointments. The course also
covers personality factors and ethical requirements.
476 588 การแปลภาษาจีนเพื่องานลาม
3(2-2-5)
(Chinese Translation for Interpreters)
ศึกษาเทคนิคการแปล การเปนลาม ฝกการแปลปากเปลาจากภาษาจีนเปนภาษาไทยและจากภาษาไทย
เปนภาษาจีน
The course aims at techniques and practices of oral interpretation from Chinese into Thai and from
Thai into Chinese.
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 และของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตรไดจดั ใหมกี ารประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใหมีการเปดการเรียนการสอน และสอดคลองกับปรัชญา
วัตถุประสงคของหลักสูตร มีการจัดสรรอัตรากําลังของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อใหการจัดการ
ดานการเรียนการสอนไดเต็มประสิทธิภาพ
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มีการจัดสรรงบประมาณ เพือ่ เสริมสรางปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ ใหเอื้อตอการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเปนไปดวยดี
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
มีอาจารยทปี่ รึกษาทางวิชาการใหกับนักศึกษาทุกคน เพื่อชวยเหลือดูแลนักศึกษาตลอดการศึกษา
ในหลักสูตร
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
มีการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผูที่รับบัณฑิตเขาทํางาน มีการสํารวจความคิดเห็น
ของบัณฑิต ความคิดเห็นของสถาบันที่รับบัณฑิตเขาศึกษา
19. การพัฒนาหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร จะมีการประเมินหลักสูตร อยางนอยทุก 4 – 5 ป เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค ของหลักสูตร และเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
โดยคณะศึกษาศาสตรจะมีการประเมินหลักสูตรในป พ.ศ. 2557

