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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
( หลักสูตรใหม พ.ศ.  2552) 

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย       :    ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
     ภาษาอังกฤษ   :    Bachelor of Education Program in Teaching Chinese as a Foreign Language 
   
ชื่อปริญญา 

      ช่ือเต็มภาษาไทย        :    ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ) 

 ช่ือเต็มภาษาองักฤษ   :    Bachelor of Education (Teaching Chinese as a Foreign Language) 
   ช่ือยอภาษาไทย          :    ศษ.บ. (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ) 
         ช่ือยอภาษาอังกฤษ     :    B.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) 

  
 

หนวยงานรับผิดชอบ    
 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 ท้ังนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารยกับคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   

ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร    
  ปรัชญา  
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศมุงเนนใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรดานการ
สอนภาษาจีน การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง  
  วัตถุประสงค 
 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการใชภาษาจีนในการฟง พูด  อาน และเขียนไดอยางคลองแคลวและ
ถูกตอง 
  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูพื้นฐานดานภาษาจีน ไดแก ความรูดานภาษาศาสตร วรรณคดีและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา 
 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการถายทอดภาษาจีน การผลิตส่ือการสอนและการใช
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาแหลงเรียนรูจากแหลงภายนอก 
 เพื่อผลิตบัณฑติท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพครู 
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ระยะเวลาการศึกษา  
หลักสูตร  5  ป   ระยะเวลาการศึกษาไดอยางมากไมเกิน 10  ปการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน  
 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร    วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต   พ.ศ. 2551  และ / หรือ ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง  โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอย
กวา 12  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9 หนวยกิต  ยกเวนกรณีท่ีนักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา  12  
หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนไดตามจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือ 

การวัดผลการศึกษา การเทียบโอน และการสําเร็จการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษา 
             ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551   
และ / หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
            การเทียบโอน 

         สาขาวิชาใหมีการเทียบโอนรายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ และการเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 วาดวยการเทียบ
โอนรายวิชาและหนวยกิต 
 การสําเร็จการศึกษา 

     ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ตองสอบไดหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 171 หนวยกิต และไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอย
กวา 2.00  และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 
และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
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โครงสรางหลักสูตร   ( 5 ป) 
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    171       หนวยกิต 
17.2 โครงสรางหลักสูตร 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  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 เปนเลขประจําหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี ้
 080  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 451 สาขาการสอนคณิตศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 
 459 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะศึกษาศาสตร 
 461 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
 462 สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร 
 463 ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
 464 ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
 465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
  466 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
 467 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
 468 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 469 ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร 
 470 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
 471 สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 
 476 สาขาวิชาการสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ  
   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร 
 516 คณะวิทยาศาสตร 
 554 คณะเภสัชศาสตร 
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 2. เลขสามหลักหลังเปนเลขบอกรหัสรายวิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษดังนี้ 
  เลขตัวแรก หมายถึง ระดับช้ันปท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได คือ 
   1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 1    
   2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 
   3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 3    
   4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 4    
   5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 5 หรือระดับบัณฑิตศึกษา 
       ตัวท่ีสอง หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา ดังนี้ 
   0 คือ กลุมวิชาพื้นฐานทักษะภาษาตางประเทศ ท้ังทักษะฟง พูด อาน เขียน 
   1 คือ กลุมวิชาภาษาท่ีเนนการฟง 
   2 คือ กลุมวิชาภาษาท่ีเนนการพูด 
   3 คือ กลุมวิชาภาษาท่ีเนนการอาน 
   4 คือ กลุมวิชาภาษาท่ีเนนการเขียน 
   5 คือ กลุมวิชาภาษาท่ีเนนภาษาศาสตร 
   6 คือ กลุมวิชาภาษาท่ีเนนวรรณคดี 
   7 คือ กลุมวิชาภาษาท่ีเนนการสอน กิจกรรม การประเมินผลภาษา 
   8. คือ กลุมวิชาท่ีเสริมอาชีพภาษาจีน 
  ตัวท่ีสาม หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชา 
 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  33  หนวยกิต  
 กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  บังคับ  4  หนวยกิต 
  080 103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน  2(2-0-4) 
    (Introduction to Logic) 
 467 261    จริยธรรมสําหรับครู  2(2-0-4)  
  (Ethics for Teachers) 
 
  เลือกจากรายวชิาตอไปนี้ มนอยกวา  2  หนวยกิต  
  080 101 มนุษยกับการสรางสรรค 3(3-0-6) 
     (Man and Creativity)  
  080 102 ปญหาทางปรัชญา 2(2-0-4) 
    (Problems in Philosophy) 
  080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา 2(2-0-4) 
     (Buddhist in Philosophy) 
  080 106     พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน 2(2-0-4) 
     (Buddhism in the Present Thai Society) 
  080 107    ดนตรีวจิักษ  2(2-0-4) 
                                            (Music Appreciation)                                                                                               
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  080 114    ศิลปวิจักษ  2(2-0-4) 
     (Art  Appreciation) 
  080 115      ศิลปะตะวนัออก 2(2-0-4) 
     (Eastern Art) 
  080 116  ศิลปะตะวนัตก 2(2-0-4) 
     (Western Art) 
  080 117  วรรณคดวีิจักษ 2(2-0-4) 
     (Literary Appreciation) 
  080 118  วรรณกรรมไทยรวมสมัย 2(2-0-4) 
    (Contemporary Thai Literature) 
  080 119 อารยธรรมตะวันออก 2(2-0-4) 
    (Eastern Civilization) 
  080 121 อารยธรรมตะวันตก 2(2-0-4) 
     (Western Civilization) 
  080 124   ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
     (Thai Studies) 
  080 125  สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
     (Basic Aesthetics) 
 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร      จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
  บังคับ  2  หนวยกิต 
  080 127  จิตวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) 
   (Introduction to Psychology) 
 
  ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  4  หนวยกิต  
  080 126    มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
    (Man and His Environment) 
                                                                  

 080 128   จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
   (Developmental Psychology) 
 080 129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
   (Introduction to Sociology) 
 080 130  มานุษยวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
   (Introduction to Anthropology) 
 080 133  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
   (Economics in Everyday  Life) 
 080 135  กฎหมายกับสังคม 2(2-0-4) 
   (Law and Society) 
 080 138  ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6) 
   (Geography of Thailand) 
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  080 139    พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
    (Physical Education and Quality of Life) 
 080 140 กีฬาศึกษา 2(1-2-3) 
   (Sports Education) 
 080 141  หลักนันทนาการ 2(1-2-3) 
   (Principles of Recreation) 
 080 142   การจัดคายพักแรม 2(1-2-3) 
   (Camp Management) 
 

  กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   จํานวนไมนอยกวาน  6  หนวยกิต 
  บังคับ  3  หนวยกิต 
  451 106    คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 
    (Mathematics in Everyday Life) 
  

  ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  
 080 153 วิทยาศาสตรกบัชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 
   (Science and Everyday Life) 
  080 156    มลพิษส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
   (Environmental Pollution) 
  516 272    การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
   (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 
  554 101    สมุนไพรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
   (Basic Traditional Medicines) 
 554 102 ความรูพื้นฐานดานยา 3(3-0-6) 
   (Basic Drug Knowledge) 
  554 104    อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
   (Food for Health) 
 

     กลุมวิชาภาษา  
  บังคับ  15  หนวยกิต 
  080 176     ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   (Language and Communication) 
  080 177     ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
   (English I) 
  080 178     ภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5) 
    (English II) 
  466 221     ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 3(3-0-6) 
   (English for Academic Purposes I) 
  466 222     ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 3(3-0-6) 
   (English for Academic Purposes II) 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  132  หนวยกิต 
           2.1  วิชาชีพครู   จํานวนไมนอยกวา  53  หนวยกิต 
           2.1.1   วิชาชพีครูบงัคบั   จํานวน  45  หนวยกิต 
              1) วิชาพื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา  (5 หนวยกติ) 
  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) 
 

   2) วิชาหลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร  (3 หนวยกิต) 
  462 201        การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
   (Curriculum Development) 
 

   3) วิชาวิธีสอน ศาสตรการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ (18 หนวยกิต) 
  462 200        การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
   (Experience for Teachers) 
  462 202        วธีิสอนท่ัวไป  2(2-0-4) 
    (Methods of Teaching) 
  465 251        วาทการสําหรับครู 2(1-2-3) 
   (Speech for Teachers) 
  476 501    การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1 6(0-12-6) 
   (Chinese Teaching Practice I) 
  476 502       การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2 6(0-12-6) 
    (Chinese Teaching Practice II) 

   4)  วิชาจิตวิทยา  (7 หนวยกิต) 
  463 101         จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
   (Educational Psychology) 
  463 201         การแนะแนวเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
   (Introduction to Guidance) 
  463 202        การศึกษาพิเศษเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
   (Introduction to Special Education) 

   5)  วิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (5 หนวยกิต) 
  468 101        ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
   (Introduction to Educational Media) 
  468 102        คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
   (Computer in Education) 
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   6)  วิชาการวัดและประเมินผล  (3 หนวยกิต) 
  464 230        การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
   (Educational Measurement and Evaluation) 

   7)  วิชาการวิจัย  (4 หนวยกิต) 
  464 340    สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  2(2-0-4) 
   (Statistics for Research in Education) 
  464 350        การวิจัยในช้ันเรียน 2(2-0-4) 
   (Classroom Research) 
  

 2.1.2  วิชาชพีครูเลือก   จํานวนไมนอยกวา  8  หนวยกิต 
                 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 461 201   โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย 2(2-0-4) 
  (Thai Educational Administrative Structure) 
 461 202       ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 2(2-0-4) 
  (Official Regulations and Practice) 
 461 207        มนุษยสัมพันธในการบริหาร 2(2-0-4) 
  (Human Relations in Administration) 
 461 301       การนิเทศการศึกษา 2(2-0-4) 
  (Educational Supervision) 
 461 304      กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน 2(2-0-4) 
  (Laws and Regulations for School Administration) 
 462 303      ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง 2(1-2-3) 
   (Laboratory Experience for Teaching Practice) 
 463 218      ความบกพรองในการเรียนรู 3(3-0-6) 
   (Learning Disabilities) 
 464 111      การศึกษาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
  (Introduction to Education) 
  464 112       การศึกษาไทย       2(2-0-4)  
                    (Thai Education) 
 464 113       การศึกษาเปรียบเทียบ                               2(2-0-4)  
  (Comparative Education)  
 469 101       การศึกษานอกระบบ 2(2-0-4) 
                  (Nonformal Education) 
 469 106       การศึกษาตามอัธยาศัย 2(2-0-4) 
                 (Informal Education) 
 469 107       ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา  2(2-0-4) 
  (Local Wisdom for Education) 
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         2.2  วิชาเอก    จํานวน   79   หนวยกิต 
   1)  วิชาเอกบังคับ    จํานวน   56  หนวยกิต  
  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้และสามารถเลือกเรียนรายวิชาในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
ของมหาวิทยาลัยอ่ืนได โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
    กลุมวิชาการสอน 

476 352 การสอนอักษรจีน 
(Teaching Chinese Characters) 

2(1-2-3) 

476 454 การสอนไวยากรณภาษาจีน 
(Teaching Chinese Grammar) 

2(1-2-3) 

476 473 การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 
(Teaching Chinese as a Foreign Language) 

3(3-0-6) 

   กลุมวิชาทักษะ 
476 101 ภาษาจนีพื้นฐาน 1 

(Basic Chinese I) 
3(2-2-5) 

476 102 ภาษาจนีพื้นฐาน 2 
(Basic Chinese II) 

3(2-2-5) 

476 210 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 
(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) 

2(1-2-3) 

476 232 การอานภาษาจีน 2 
(Chinese Reading II) 

2(1-2-3) 

476 252 ภาษาจนีระดับกลาง 1 
(Intermediate Chinese I) 

3(2-2-5) 

476 253 ภาษาจนีระดับกลาง 2 
(Intermediate Chinese II) 

3(2-2-5) 

476 342 การเขียนภาษาจีน 1  
(Chinese Writing I) 

3(3-0-6) 

476 344 การแปลภาษาจีนเบ้ืองตน 
(Basic Chinese Translation) 
 

3(3-0-6) 
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476 354 ภาษาจนีระดับกลาง 3 
(Intermediate Chinese III) 

3(2-2-5) 

476 355 ภาษาจนีระดับสูง 1 
(Advanced Chinese I) 

3(2-2-5) 

476 443 การเขียนภาษาจีน 2 
(Chinese Writing II) 

3(3-0-6) 

476 456 ภาษาจนีระดับสูง 2 
(Advanced Chinese II) 

3(2-2-5) 

 
         กลุมวิชาภาษาและวัฒนธรรม 

 

476 251 สัทศาสตรภาษาจีน 
(Chinese Phonetics) 

2(2-0-4) 

476 350 โครงสรางภาษาจีน 
(Chinese Structure) 

2(2-0-4) 

476 361 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัวัฒนธรรมจีน 
(Introduction to Chinese Culture) 

2(2-0-4) 

476 362 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัวรรณคดีจีน 
(Introduction to Chinese Literature) 

3(3-0-6) 

476 453 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัระบบคําภาษาจนี 
(Introduction to Chinese Morphology) 

2(1-2-3) 

2) วิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา  23  หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี และ/หรือเลือกเรียนรายวชิาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาภาษาจีน        
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา  และสามารถเลือกเรียน
รายวิชาในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันของมหาวทิยาลัยอ่ืนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

466 352 การรูภาษาตางประเทศและภาษาท่ีสอง 
(Foreign and Second Language Acquisition) 

2(2-0-4) 

476 241  การเขียนพูกนัจีน 
(Chinese Calligraphy) 

2(1-2-3) 

476 281 การใชลูกคิด 
(Abacus Skills) 

2(1-2-3) 

476 282 ภาษาจนีธุรกิจ 
(Business Chinese) 
 

2(2-0-4) 
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476 345 การแปลภาษาจีนระดับกลาง 
(Intermediate  Chinese Translation) 

3(3-0-6) 

476 351 การสอนระบบเสียงภาษาจนี 
(Teaching Chinese Phonology) 

2(2-0-4) 

476 373 คอมพิวเตอรเพื่อการสอนภาษาจีน  
(Computers for Chinese Language Teaching) 

2(1-2-3) 

476 385 ภาษาจนีในส่ือสารมวลชน 
(Chinese in Mass Media) 

2(2-0-4) 

476 386 ดนตรีและศิลปะจีน 
(Chinese Music and Arts) 

2(1-2-3) 

476 474 การศึกษารายบุคคลการสอนภาษาจีน 
(Individual Study in Chinese Language Teaching) 

2(1-2-3) 

476 575 กิจกรรมสําหรับการสอนภาษาจีน 
(Activities for Chinese Language Teaching) 

2(2-0-4) 

476 576 สัมมนาประเดน็และแนวโนมในการสอนภาษาจนี 
(Seminar in Issues and Trends in Chinese Language Teaching) 

2(2-0-4) 

476 587 ภาษาจนีเพื่อการเตรียมสอบและสมัครงาน 
(Chinese for Examination Preparation and Job Applications) 

2(2-0-4) 

476588     การแปลภาษาจีนเพื่องานลาม  
(Chinese Translation for Interpreters) 

3(2-2-5) 

 
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
        ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ  ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจ     
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  และสามารถเลือกเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนได โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ 
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แผนการศึกษา      
ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
080 127 จิตวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
080 176 ภาษากับการส่ือสาร 3(3-0-6) 
080 177 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

 เลือกวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 
 กลุมวิชาชีพครูเลือก 2 
   

476 101 ภาษาจนีพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 
   

 รวมหนวยกิต 19 
 
 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 178 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
451 106 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
463 101 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 

 เลือกวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร 4 
 เลือกวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวชิาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร 3 
 กลุมวิชาชีพครูเลือก 2 

476 102 ภาษาจนีพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 
 รวมหนวยกิต 21 
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ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา 2(2-0-4) 
462 202 วิธีสอนท่ัวไป 2(2-0-4) 
463 201 การแนะแนวเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 3(3-0-6) 
468 101 ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 เลือกวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 
476 210 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 2(1-2-3) 
476 231 การอานภาษาจีน 1 2(1-2-3) 
476 252 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 

 รวมหนวยกิต 21 
 
 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
463 202 การศึกษาพิเศษเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-4) 
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 3(3-0-6) 
467 261 จริยธรรมสําหรับครู 2(2-0-4) 
476 211 การฟงและการพูดภาษาจีน 2 2(1-2-3) 
476 232 การอานภาษาจีน 2 2(1-2-3) 
476 253 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
476 251 สัทศาสตรภาษาจีน   2(2-0-4) 

 เลือกเสรี 3 
 รวมหนวยกิต 21 
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ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
462 200 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
462 201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
476 342 การเขียนภาษาจีน 1 3(3-0-6) 
476 344 การแปลภาษาจีนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
476 350 โครงสรางภาษาจีน 2(2-0-4) 
476 352 การสอนอักษรจีน 2(1-2-3) 
476 354  ภาษาจนีระดับกลาง 3 3(2-2-5) 
…..  …. กลุมวิชาเอกเลือก 4 

   
 รวมหนวยกิต 22 

 
ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
464 211 ปรัชญาและแนวคิดเชิงการศึกษา 3(3-0-6) 
465 251 วาทการสําหรับครู 2(1-2-3) 
476 355 ภาษาจีนระดับสูง 1 3(2-2-5) 
476 361 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 2(2-0-4) 
476 362 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6) 
476 453 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัระบบคําภาษาจนี 2(1-2-3) 
…..  …. กลุมวิชาเอกเลือก 4 
…..  …. เลือกเสรี 3 

   
 รวมหนวยกิต 22 
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ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
464 350 การวิจัยในช้ันเรียน 2(2-0-4) 
476 443 การเขียนภาษาจีน 2 3(3-0-6) 
476 454 การสอนไวยากรณภาษาจนี 2(1-2-3) 
476 456 ภาษาจีนระดับสูง 2 3(2-2-5) 
476 473 การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 3(3-0-6) 
…..  …. กลุมวิชาเอกเลือก 4 

   
 รวมหนวยกิต 20 

 
ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
 กลุมวิชาชีพครูเลือก 4 
 กลุมวิชาเอกเลือก 11 
 รวมหนวยกิต 15 

 
ปท่ี 5   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
476 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1 

 
6(0-12-6) 

 รวมหนวยกิต 6 
 

ปท่ี 5   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
476 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2 

 
6(0-12-6) 

 รวมหนวยกิต 6 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

080 101  มนุษยกับการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 (Man And Creativity) 
 ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ

ระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับส่ิงแวดลอม การดํารงอยูของจักรวาล 
โลกและมวลมนุษย อันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคสวนบุคคลและพลังรวมใน 
การจรรโลงความเปนมนุษยท้ังท่ีเปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเช่ือ สภาวะทางจิต สภาวะ
ทางธรรมชาติและสังคมท่ีเอ้ือตอการสรางสรรคทางศิลปะตลอดจรการประดิษฐคิดคนทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหศึกษาตัวอยางท่ีสําคัญ ๆ จากกิจกรรมสรางสรรคของของมนุษย 
ท้ังในอดีตและปจจุบันรวมท้ังอุปสรรคท่ีมีตอการสรางสรรค 

 
080 102 ปญหาทางปรัชญา 2(2-0-4) 
 (Problems in Philosophy) 
 ศึกษาปญหาทางปรัชญาท่ีนักปรัชญาท้ังตะวันตกและและตะวันออกแตละสมัยสนใจ เชน ปญหาเร่ือง

ตัวตน จิต สสาร ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกับความรู บทบาทของ
ประสบการณ และเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวิต ปญหาการตัดสิน
ความดีความงาม ความยุติธรรมและอยุติธรรม 

 
080 103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 (Introduction to logic) 
 ศึกษาความหมายและขอบขายของตรรกวิทยา หลักการและวิธีการทางตรรกวิทยาท้ังนิรนัยและอุปนัย 

รวมถึงวิธีการกึ่งอุปนัยประเภทตาง ๆ ลักษณะของขอผิดพลาดแบบตาง ๆ ในการใชเหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน 

 
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา 2(2-0-4) 
  (Buddhist Philosophy) 
 ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเร่ืองโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษยและทัศนะทางจริยศาสตร

ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท 
 
080 106 พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน 2(2-0-4) 
 (Buddhism in Present Thai Society) 
 ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธศาสนาในสํานักตาง ๆ 

ตลอดถึงอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย 
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080 107 ดนตรีวจิักษ 2(2-0-4) 
 (Music Appreciation) 
 ศึกษาองคประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศท่ี

สําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมท้ังดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรี
ประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางศิลปะแขนงดนตรีกับศิลปะแขนงอ่ืน  ท้ังนี้โดยใหนักศึกษาได
ฟงดนตรีไทย และตางชาติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  

 
080 114 ศิลปวิจักษ 2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
  ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานึกใน

คุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมท้ังในอดีต และปจจุบัน บทบาทของ
ทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ท้ังตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
แสดงออก ท้ังนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปท่ีมีตอการดํารงชีวิตของคนไทย 

 
080 115 ศิลปะตะวนัออก 2(2-0-4)  
 (Eastern Art) 
 ศึกษาแนวความคิดหลักในศิลปะตะวันออก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะ

กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ทั้งท่ีเปนศิลปกรรม
บริสุทธ์ิ และศิลปกรรมประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันออกและ
ลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และวิวัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของ
ศิลปะตะวันออก 

 
080 116  ศิลปะตะวนัตก   2(2-0-4) 
 (Western Art) 

ศึกษาแนวความคิดหลักในศิลปะตะวันตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ 
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตก 
วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนแนวบริสุทธ์ิและแนวประยุกตท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเห็น 
เอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวันตกท่ีมี
ตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน 

 
080 117  วรรณคดวีิจักษ   2(2-0-4) 
 (Literary Appreciation) 

ฝกการอานวรรณคดีไทยท่ีดีเดน โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานึกในคุณคาของงาน
สรางสรรคทางวรรณศิลปโดยท่ัวไป ศึกษาคุณลักษณะของวรรณคดีท้ังในสวนท่ีเปนสากลและใน
สวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติ ท้ังนี้ใหสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห วิจารณ 
เกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอานได 
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080 118  วรรณกรรมไทยรวมสมัย 2(2-0-4) 
 (Contemporary Thai Literature) 

ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย และเลือกศึกษาวรรณกรรมไทยรวมสมัยบางเร่ืองท่ีแสดงออก
คงลักษณะของสังคมไทยปจจุบัน รวมท้ังศึกษาความสัมพันธของสังคมกับวรรณกรรมท่ีมีตอกัน 

 
080 119 อารยธรรมตะวันออก  2(2-0-4) 
 (Eastern Civilization) 

ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซ่ึงมีสวนสําคัญในการหลอหลอมอารยธรรม
ในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการผสมผสานระหวาง
อารยธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถ่ิน อันกอใหเกิดลักษณะรวมกันและแตกตางกันไป
ตามสภาวะแหงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมิภาค เนนศึกษาการเปล่ียนแปลงทางดาน 
ภูมิปญญา ลัทธิความเชื่อทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมจนถึงปจจุบัน 

 
080 121 อารยธรรมตะวันตก  2(2-0-4) 
 (Western Civilization) 

ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกที่นําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการการเปล่ียนแปลงระบบสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง การปกครอง จากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของชาติ
ตะวันตกไปสูดินแดนตาง ๆ ท่ัวโลก การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิวัติทางภูมิปญญา       
ยุคเคร่ืองจักรและความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทางความคิดและการ
เปล่ียนแปลงของอารยธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอ
โลกปจจุบัน 

 
080 124   ไทยศึกษา   3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 

ศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทยดานการตั้งถ่ินฐาน การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบความเช่ือ คานิยม 
แบบแผนการดําเนินชีวิต การสรางสรรคท้ังทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะ ตลอดจนศึกษา
ดานภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศใหนักศึกษาเห็นภาพรวมของสังคมไทยต้ังแตอดีตจนกระท่ัง 
ปจจุบันใหเขาใจปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีผลตอชีวิตและสังคมไทย 
 
 

080 125  สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 

ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีวาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและทัศนคติ 
ของมนุษย ตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความเขาใจของนักศึกษาในดาน
ความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร 
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080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
 (Man and His Environment) 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจจําแนกเปนส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัวมนุษย

ส่ิงแวดลอมท่ีเปนผลงานของมนุษย และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของส่ิงแวดลอม
ท้ังสามประเภทท่ีมีตอการปรับตัว  วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษยอิทธิพลท่ีมนุษยมีตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังในทางสรางสรรคและทําลาย ท้ังท่ีตั้งใจ และไมตั้งใจ
หรือรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษยให
สามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ใหเนนการ
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 ลักษณะพัฒนาการโดยท่ัวไป ตั้งแตระยะกอนเกิดจนถึงวัยสูงอายุ         
เนนความสําคัญของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษาปญหา           
ท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันพัฒนาการ ตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นและการ
สงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการท่ีสมบูรณในทุก ๆ ดาน 
 

080 129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน  2(2-0-4) 
 (Introduction to Sociology) 

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา ไดแก โครงสรางเบ้ืองตนของสังคม การจัดกลุมสถาบัน 
การแบงชนช้ัน อิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัดระเบียบทางสังคม 
บรรทัดฐานทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคมและความเฉ่ือยทาง       
วัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงและปญหาทางสังคม ท้ังนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคมปจจุบัน 
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080 130  มานุษยวิทยาเบ้ืองตน  2(2-0-4) 
 (Introduction to Anthropology) 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคม
วัฒนธรรมและเช้ือชาติของมนุษย และศึกษาผลที่เกิดจากความแตกตางและความคลายคลึงกันในทาง
วัฒนธรรมของมนุษย โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ี 
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

080 133  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 (Economics in Everyday  Life) 

ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคาในระบบตลาด 
และบทบาทของภาครัฐ ชุมชน และเอกชน เพ่ือเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
พัฒนาการรวมสมัยอ่ืน ๆ 
 

080 135  กฎหมายกับสังคม   2(2-0-4) 
 (Law and Society) 

ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม กลไก 
จุดประสงคและท่ีมาของกฎหมาย ขอบเขตและประเภทของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลรวมท้ังศึกษารัฐธรรมนูญ 
 

080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย  3(3-0-6) 
 (Geography of Thailand) 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิศาสตรเชิงภูมิภาค วิเคราะหลักษณะพื้นท่ี ขนาด รูปราง โครงสราง
ทางกายภาพ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนความสัมพันธและการเปล่ียนแปลง
ลักษณะตาง ๆ ดังกลาว โดยศึกษาวิเคราะหในเชิงภูมิศาสตรเปนสวนรวมท้ังประเทศและเปน 
รายภูมิภาค 

 
080 139 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 (Physical Education and Quality of Life) 

ศึกษาเกีย่วกับกิจกรรมการเคล่ือนไหว เพื่อพัฒนาดานสติปญญารางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อ
นําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีด ี

  
080 140   กีฬาศึกษา   2(1-2-3) 
 (Sports Education) 

 ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละชนิด เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกาการแขงขัน 
การปองกันอุบัติเหตุทางกฬีา เลือกศึกษากฬีาชนดิหนึ่ง เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล แบดมินตัน 
ยูโด ตะกรอ กจิกรรมเขาจังหวะและกีฬาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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080 141  หลักนันทนาการ   2(1-2-3) 
 (Principles of Recreation) 

ศึกษาความหมาย ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ รวมท้ังแหลงนันทนาการ หลักใน
การเลือก การจัดและบริหารกิจกรรมนันทนาการ หลักการนันทนาการในเชิงธุรกิจเบ้ืองตน รวมถึง
หลักการฝกผูนํานันทนาการ 
 

080 142   การจัดคายพกัแรม  2(1-2-3) 
 (Camp Management) 

  ศึกษาประวัต ิ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับและมารยาทของการอยูคายพกัแรม หลักการจัด 
คายพักแรมรวมถึงการจัดคายพักแรมเชิงธุรกิจ หลักการจัดโปรแกรม การออกแบบคายพักแรมใน
รูปแบบตางๆ 

 
080 153  วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
 (Science and Everyday Life) 

  ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การอยูรวมกัน
ของส่ิงมีชีวิต ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอมเนื่องจากการเพ่ิมประชากร การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังท่ีใหพลังงานและไมใหพลังงาน อัตราการใช 
ทรัพยากรประเภทตางๆ การอนุรักษและเพิ่มผลผลิตสาเหตุและการแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของ
สภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ ท่ีมีตอมนุษยและ
วิธีปองกัน หลักการและการใชประโยชนของการใชส่ิงมีชีวิตในการควบคุมการแพรกระจายของสัตว
และพืชท่ีเปนภัยตอเศรษฐกิจ 

 
080 156 มลพิษส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 (Environmental Pollution) 
  สวนประกอบ ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆเชน 

มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียท่ีมีอันตราย แสง เสียง ความรอน รังสีและ
มลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะท่ีเกิดข้ึน 

 

 
080 176 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Language and Communication) 
 ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานของการส่ือสาร และการใชภาษาเพื่อการส่ือ

ความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธ์ิผล ใหรูจักลําดับความคิดอยางมีเหตุผล ฝกการใชถอยคํา ประโยค 
สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการส่ือสารตามจุดประสงค การใชภาษาในเชิง
บรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย  

 



 22 

 

080 177 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 (English I) 
  ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซ่ึง

นักศึกษาไดเรียนมาแลวในช้ันมัธยมศึกษา ฝกการฟง การพูดในเร่ืองท่ัวไป เนนฝกทักษะการอานซ่ึง
จําเปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝกการเขียนใหสัมพันธกับเอกสารท่ีอาน 

  

080 178 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
 (English II) 
 วิชาบังคับกอน  : 080 177  ภาษาอังกฤษ 1 
 ฝกการใชทักษะท้ัง 4 ในระดับท่ีสูงข้ึน และเนนทักษะการอาน  โดยฝกอานเอกสารท่ียากข้ึน 

  
451 106   คณติศาสตรในชีวติประจําวนั 3(3-0-6) 
                (Mathematics in Everyday Life) 
   มาตรการวัด พื้นท่ี และปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู และความนาจะเปน การทําบัญชีรายวัน 

รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได กําไร การคํานวณอัตราดอกเบี้ยการผอนชําระรายเดือน            
ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

  
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา  2(2-0-4) 
              (Principles and Systems of Educational Management) 
  ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ทักษะของ

ผูบริหาร ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา  การประกันคุณภาพ และกฎหมายการศึกษาท่ี   
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

ท่ีบริหารงานดานการศึกษา แนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีข้ึนเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของ
ไทย รวมท้ังปญหาการศึกษาในอดีตและปจจุบัน 
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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461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ                                                                             2(2-0-4) 
 (Official Regulations and Practice)  
  ศึกษาการจัดระบบบริหารราชการแผนดิน อํานาจและหนาท่ีในการบริหารราชการ หนาท่ีสิทธิ 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. 

 
461 207  มนุษยสัมพนัธในการบริหาร 2(2-0-4) 
  (Human Relations in Administration) 
   ศึกษาความหมายของมนุษยสัมพันธ ความตองการพื้นฐานของมนุษย การปรับตัว เจตคติของบุคคล 

เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ ซ่ึงผูบริหารจะไดนําไปใชในการบริหาร 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 ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหารงานบุคคล  

และการปฏิบัติงานของครูและผูบริหาร รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
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. 
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462  200  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
               (Experience for Teachers) 
  รวมสังเกตและรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู

ประสบการณวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู  งานสงเสริมการเรียนรู  งานธุรการในช้ันเรียน 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. 

 
462  201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 (Curriculum Development) 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา  หลักสูตรและผูมี

สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน 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  วิธีสอนท่ัวไป 2(2-0-4) 
 (Methods of Teaching) 

ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญากับวธีิสอนเทคนิคการ
สอนใหม ๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การปกครองช้ันเรียน วินัยและการ
เสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน การจัดทํา
หนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใชส่ือและอุปกรณ
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการ
นิเทศโครงงาน และลักษณะครูท่ีด ี 

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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462 303 ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง 2(1-2-3) 
                (Laboratory Experience for Teaching Practice) 
  ฝกปฏิบัติดานเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติดานทักษะการสอน ฝกวิเคราะห สอนใน

สถานการณจําลอง และสถานการณจริง และฝกทดลองใชรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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) 
   ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอการศึกษา  ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน  การจัด

กิจกรรมการเรียน การสอนท่ีสัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล  
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเส่ียง  ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกต  การจูงใจ  
การวางแผนการสอน  การจัดการช้ันเรียน  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 การแนะแนวเบ้ืองตน                                                                                2(2-0-4) 
               (Introduction to Guidance) 
   ศึกษาหลักเบ้ืองตนและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน  การจัดบริการท่ีจําเปน ซ่ึงควรจัดข้ึนใน

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 การศึกษาพเิศษเบ้ืองตน                                                                    2(2-0-4) 
                (Introduction to Special Education) 
   ศึกษาแนวคิด ประวัติและขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัด   การศึกษา

พิเศษในสถานการณปจจุบัน รูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษ      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ อุปกรณการสอน และนวัตกรรม
สําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผูปกครองและชุมชน แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน     
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  แนวความคิดทางจิตวิทยาท่ีนํามาประยุกตใช  

หลักการเรียนรูและการฝกหัดพฤติกรรมท่ีจะชวยพัฒนาเด็กเหลานี้  ลักษณะการเรียนการสอนท่ีควร
นํามาใช  แนวทางในการชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองในการเรียนรูอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ของอวัยวะบางชนิด  ตลอดจนบทบาทของครูและผูปกครองท่ีมีตอเด็กซ่ึงมีความบกพรองในการ
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  การศึกษาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 (Introduction to Education) 
 ศึกษาพ้ืนฐานทางการศึกษา ไดแก พื้นฐานทางสังคม จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร ซ่ึงเปน

รากฐานของวิชาชีพครู ลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพช้ันสูง 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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464 112  การศึกษาไทย  2(2-0-4) 
 (Thai Education) 
 ศึกษาวิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย และการจัดโรงเรียนในสมัยตาง ๆ จนถึงปจจุบัน การขยาย

การศึกษา  โครงการท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  การเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับ
แผนการศึกษา การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา ปญหาทางการจัดการศึกษาและทางการแกปญหา
รวมท้ังแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต 
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  การศึกษาเบ้ืองตน 
 ศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ  เชน  มาเลเซีย  เกาหลี  ญ่ีปุน  เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา  

เปนตน  เพื่อใหทราบจุดมุงหมาย แนวนโยบายในการจัดการศึกษา ระบบโรงเรียน หลักสูตรระดับ  
ตาง ๆ การลงทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพลของสังคมท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงทาง
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 ความคิดสําคัญของปรัชญาท่ีมีตอการบริหาร

การศึกษา การจัดหลักสูตร วิธีสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุทธ์ิตามแนวอภิปรัชญา    
ญาณวิทยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิดทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบันของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตท่ีถูกตอง 
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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464 230  การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
                (Educational Measurement and Evaluation) 
  ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนท่ีการวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การแปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบตาง ๆ ตลอดจนการประยุกต
หลักการ เทคนิควิธีใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพแวดลอมของระบบ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและหลักสูตรของสถานศึกษา การประเมินผลตามสภาพท่ีแทจริง 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   สถิติเพื่อการวจิัยทางการศึกษา 2(2-0-4) 
   (Statistics for Research in Education) 
  ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณา  สถิติทดสอบเกี่ยวกับคาเฉล่ีย  และสัดสวนของประชากร  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว  ความสัมพันธและการถดถอย  การทดสอบดวยสถิติท่ีไมอิงพารามิเตอร 
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  การวิจยัในช้ันเรียน 2(2-0-4) 
  (Classroom Research) 
   แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียน  ข้ันตอนการวิจัยในช้ันเรียน อันไดแกการ

วางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน 
รวมถึงการเขียนโครงการวิจัยในช้ันเรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในช้ันเรียน 
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. 

 



 29 

 

465 251  วาทการสําหรับครู 2(1-2-3) 
  (Speech for Teachers) 
 ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ   โดยเนนหนักการฝกพูดท่ีจะนําไปใชในวิชาชีพครู 
  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 ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนําขอมูลท่ี

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 ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนําขอมูลท่ี

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   การรูภาษาตางประเทศและภาษาท่ีสอง                               2(2-0-4) 
 (Foreign and Second Language Acquisition) 
 ศึกษาทฤษฏีการรูภาษา  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของการเรียนรูภาษาแมและภาษา

ท่ีสอง  เรียนรูข้ันตอนในการรูและการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
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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468 101  ส่ือการศึกษาเบื้องตน 3(2-2-5) 
 (Introduction to Educational Media)  
 ศึกษาความหมาย   พัฒนา  บทบาทและคุณคาของส่ือการศึกษา  หลักการเบ้ืองตน  ในการเลือกการ

ผลิต การใชและการบํารุงรักษาส่ือการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริมการสอน
และการประเมินผลส่ือการศึกษา 
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 ท่ีพัฒนาความรู 
คูคุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูท่ีพึงประสงค            
การปลูกฝงความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิดวิญญาณครู
ความสําเร็จและความสุขในวิชาชีพ รวมท้ังจรรยาบรรณครู 

 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 บทบาทของคอมพิวเตอรท่ีมีตอการศึกษาในรูปแบบ

ตาง ๆ และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอรการประยุกตใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  เชน  โปรแกรมระบบ  โปรแกรมประมวลผลคํา  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) 
ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ประเภท วิธีการจัดองคกรท่ีจัดการศึกษา
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. 

 
469  106 การศึกษาตามอัธยาศัย 2(2-0-4) 
 (Informal Education) 
 ศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะท่ีเปนการศึกษารูปแบบหนึ่ง 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจัดโดยองคกรตาง ๆ ท้ังของ  รัฐ  เอกชน 
บุคคล  ชุมชน  ส่ือมวลชน  และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การเช่ือมโยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมท้ังการวิเคราะหโครงสรางในภาพรวมตามแนวคิด
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. 

 
469 107 ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 
 (Local Knowledge for Education) 
  ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถ่ินไทยแขนง

ตาง ๆ การสํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน  กระบวนการเรียนรู และการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน     
แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนเครือขายและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งใน
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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516 272  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
              (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  ขอบเขต  
วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ    สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต   ปญหา   
การแกไข  มาตรการปองกัน   นโยบายและการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ   
 

554 101  สมุนไพรพื้นฐาน  3(3-0-6) 
(Basic Traditional Medicines) 
พืชและผลิตภณัฑธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธตอชีวติประจําวนั และปจจัย 4 ของมนุษย 
 

554 102  ความรูพื้นฐานดานยา    3(3-0-6) 
               (Basic Drug Knowledge)  

ยาบําบัดโรคโดยทั่วไป โดยจะเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ัวไปของยาบําบัดโรค แหลงท่ีมา             
ของยา การแพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ การแบงประเภทของยา การใชยาในทางท่ี
ถูกตอง การปองกันการใชยาผิด ยาสามัญประจําบาน ยาท่ีรับจากรานขายยาโดยไมตองใชใบส่ังยา  สาร
เสพติด  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับยาท่ีบุคคลท่ัวไปควรทราบ  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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476 101 ภาษาจนีพื้นฐาน 1  3(2-2-5) 
 (Basic Chinese I)     
 ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางท้ังหนวยเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต และสัทอักษรจีนระบบ   

พินยิน (Pinyin) ศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน พรอมท้ังฝกการฟง การพูด การอาน 
และการเขียนจากคําศัพทท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรอบๆ 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 ภาษาจนีพื้นฐาน 2  3(2-2-5) 
 (Basic Chinese II)   
 รายวิชาบังคับกอน 476 101 ภาษาจนีพื้นฐาน 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)     
 ฟงและพดูภาษาจีนในลักษณะของการสนทนาโตตอบ เหตุการณในชีวิตประจําวัน 

This course focuses on Chinese listening and speaking, and the characteristics of conversation and 
dialogue used in everyday life. 

 

476 211 การฟงและการพูดภาษาจีน 2 2(1-2-3) 
 (Chinese Listening and Speaking II)     
  วิชาบังคับกอน: 476 210 การฟงและการพดูภาษาจีน 1 
 ฟงและพดูภาษาจีนในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 This course focuses on listening and speaking at a more advanced level. 
 

476 231 การอานภาษาจีน 1  2(1-2-3) 
 (Chinese Reading I)     
  ศึกษาทฤษฎีการอาน และฝกอานบทความท่ัวไปภาษาจนีใหเขาใจเนื้อหาสาระ 

This course focuses on reading theories and reading practice of general Chinese articles. 
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476 232 การอานภาษาจีน 2  2(1-2-3) 
 (Chinese Reading II)   
 รายวิชาบังคับกอน : 476 231 การอานภาษาจีน 1   
   ศึกษาทฤษฎี และฝกอานบทความภาษาจีนท่ีซับซอน ศึกษาวิเคราะหเนือ้หา การจับใจความและการ

สรุปความ 
  This course focuses on theories and reading practice of complex Chinese articles, comprehension 

and summaries of  texts.  
  
476 241 การเขียนพูกันจีน 2(1-2-3) 
 (Chinese Calligraphy)     
  ศึกษาการเขียนและวิธีการสอนการเขียนพูกันจีนท่ีถูกตอง รวมท้ังศึกษาอุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

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) 
  ศึกษาเกี่ยวกับเสียงโดยเนนทางดานสรีรสัทศาสตร ฝกการออกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียง

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 ภาษาจนีระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 (Intermediate Chinese I)     
  ศึกษาคําศัพทประมาณ 1,500 คํา ศึกษาโครงสรางประโยคเพิ่มข้ึนจากภาษาจนีพื้นฐาน 2  ฝกฟง พดู 

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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476 253 ภาษาจนีระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
 (Intermediate Chinese II)  
 รายวิชาบังคับกอน  476 252  ภาษาจนีระดับกลาง 1   
  ศึกษาคําศัพทประมาณ 2,000 คํา ศึกษาโครงสรางประโยคที่ซับซอนข้ึน อานบทความท่ีมีระดับยากขึ้น 

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  ภาษาจนีธุรกจิ 2(2-0-4) 
  (Business Chinese) 
  ศึกษาและฝกการฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน เพ่ือการส่ือสาร  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 โดยใชโครงสรางประโยคท่ีซับซอน การใชคําเช่ือมขอความ และสํานวน

ท่ีเหมาะสม  
This course focuses on writing reports and compositions of complex structures, including the usage 
of conjunctions and appropriate expressions.       

 

476 344 การแปลภาษาจีนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 (Basic Chinese Translation)     
   ศึกษาทฤษฎีการแปล ฝกการแปลเบ้ืองตน จากภาษาจีนเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาจีน  

ศึกษากระบวนการแปล รวมท้ังบทอานท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมจีน 
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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476 350 โครงสรางภาษาจีน  2(2-0-4) 
 (Chinese Structure)     
   ศึกษาวเิคราะหโครงสรางทางไวยากรณของภาษาจนี  
   This course focuses on studying and analyzing the structure of the Chinese language.   
 
476 351   การสอนระบบเสียงภาษาจนี                                                                             2(2-0-4) 
                (Teaching Chinese Phonology) 
  ศึกษาความรูพื้นฐานของการออกเสียงในภาษาจีน หนวยเสียง เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียง

วรรณยุกต รวมท้ังหลักและวิธีสอนการออกเสียงภาษาจีน 
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 ภาษาจนีระดับกลาง 3 3(2-2-5) 
 (Intermediate Chinese III)   
 รายวิชาบังคับกอน: 476 253 ภาษาจนีระดับกลาง 2   
 ศึกษาคําศัพทประมาณ 2,500 คํา ฝกการใชศัพทสํานวนโครงสรางประโยคที่ซับซอนข้ึน อานบทความ

ท่ีมีระดับยากข้ึน 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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476 355 ภาษาจนีระดับสูง 1  3(2-2-5) 
 (Advanced Chinese I)     
 ศึกษาคําศัพทประมาณ 3,000 คํา ศึกษาโครงสรางประโยคท่ีซับซอน และนํามาประยุกตใชในการฟง 

พูด อาน และเขียน และสามารถส่ือสารกับเจาของภาษาได  
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.   

 
476 361 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัวัฒนธรรมจีน 2(2-0-4) 
 (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.  
 
476 362 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัวรรณคดีจีน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Chinese Literature)     
   ศึกษา บทคัดสรรวรรณคดีจีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน  

This course focuses on a study of selected Chinese literature from classical to modern periods.  
 
476 373 คอมพิวเตอรเพื่อการสอนภาษาจีน 2(1-2-3) 
 (Computers for Chinese Language Teaching)     
  ศึกษาหลักการใชคอมพิวเตอร เพ่ือการสอนภาษาจีน การออกแบบส่ือการเรียนการสอนภาษาจีนโดย

การใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสอนภาษาจีน รวมท้ังการประเมินซอฟทแวร 
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. 

 
476 385 ภาษาจนีในส่ือสารมวลชน 2(2-0-4) 
 (Chinese in Mass Media)     
   ฝกอานบทความในหนังสือพิมพ นิตยสารภาษาจีนโดยเนนความเขาใจ รวมท้ังฟงขาววิทยุ โทรทัศน

และส่ือรูปแบบตาง 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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476 386 ดนตรีและศิลปะจีน  2(1-2-3)   
  (Chinese Music and Arts)     
 ศึกษาผลงานเพลง ดนตรีและศิลปะท่ีมีช่ือเสียงของจีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน   

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 โดยใชโครงสรางท่ี

ซับซอน และสํานวนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาที่เขียน   
This course focuses on writing correspondence letters, invitation cards, reports, and compositions, 
using complex structures and appropriate expressions.   

 
476 453   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัระบบคําในภาษาจนี 2(1-2-3) 
               (Introduction to Chinese Morphology   ) 
  ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยคําในภาษาจีน หนวยคํา คํา วลีและความหมายของคําเหลานั้น

ศึกษาคําท่ีมีความหมายเหมือน คําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน คําพองเสียง ศึกษาพัฒนาทางความหมาย
ของคํา สํานวน  ภาษิต รวมท้ังศึกษาพัฒนาการดานความหมายของคํา 
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) 
 ศึกษาเทคนิคและแนวทางในการสอนไวยากรณภาษาจีน รวมทั้งศึกษาวิเคราะหปญหาการสอน           

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 ภาษาจนีระดับสูง 2  3(2-2-5) 
 (Advanced Chinese II)   
 รายวิชาบังคับ : 476 355 ภาษาจีนระดับสูง 1   
  ศึกษาคําศัพทประมาณ 4,000 คํา ศึกษาโครงสรางประโยคที่ซับซอนมากข้ึน ในการฟง พูด อาน และ

เขียน รวมท้ังสามารถส่ือสารกับเจาของภาษาได 
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 การสรางส่ือการสอน 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) 
 ศึกษาหวัขอเร่ืองทางภาษาจนี และการสอนภาษาจีน โดยกําหนดขอบเขตประเด็นท่ีจะศึกษา รวบรวม

และจัดระเบียบขอมูล สรุปเปนหลักเสนอรายงานผล ภายใตการแนะนาํของอาจารยท่ีปรึกษา 
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) 
 เง่ือนไข :   “โดยความยินยอมของสาขาวิชา” 

ฝกปฏิบัติการสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน  ภายใตการแนะนําและการ  
ควบคุมของอาจารยพี่เล้ียง อาจารยนิเทศก และบุคลากรผูเกี่ยวของในการนิเทศ พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานสอน งานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาตนและสังคม จัดทําโครงการพัฒนา
ประสบการณวิชาชีพครู และทําวิจัยในช้ันเรียน 

 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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476 502  การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2                6(0-12-6) 
  (Chinese Teaching Practice II) 
 วิชาบังคับกอน : 476 501  ฝกปฏิบัติการสอนภาษาจนี 1  

เปนรายวิชาท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 476 501  โดยใหฝกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตอเนื่องอีก 1     
ภาคเรียนโดยมีการฝกปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 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)   
 แนะนํากิจกรรมการเรียนภาษาท่ีเสริมแบบเรียนและหลักสูตรภาษาจีน กิจกรรมการสอนภาษาจีน       

ท่ีสงเสริมประสบการณการเรียนภาษาท่ีใชภาษาจริงเพื่อการส่ือสาร ศึกษาแหลงขอมูล การสอน
ภาษาจีน เชน เพลง กลอน โคลง เกม เกมส่ือสาร และหนังสืออานเพื่อความบันเทิง กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีชวยใหเรียนภาษาอยางสนุกสนาน  
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 สัมมนาประเดน็และแนวโนมในการสอนภาษาจนี 2(2-0-4) 
  (Seminar in Issues and Trends in Chinese Language Teaching) 
 พัฒนาทักษะการอานและคิดวิเคราะหวิจารณเร่ืองเกี่ยวกับแนวโนมการสอนภาษาจีนในปจจุบัน      

ฝก  พูดและเขียนเกี่ ยวกับเ ร่ืองท่ีอ าน  อภิปรายประเด็นใหม  ๆ  ทางการสอนภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศ ฝกบันทึกขอมูลเร่ืองท่ีอาน 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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476 587 ภาษาจนีเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน 2(1-2-3)  
   (Chinese for Examination Preparation and Job Applications)     
  ฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา และเตรียมภาษาเพ่ือการสมัครงาน    

ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและองคประกอบทางภาษาในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ ศึกษา 
กลยุทธในการทําขอสอบภาษาจีน ฝกอานเขียนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการสมัครงาน อันไดแก       
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 คณะศึกษาศาสตรไดจดัใหมีการประกนัคุณภาพหลักสูตร ดงันี ้
 18.1 การบริหารหลักสูตร 
   มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใหมีการเปดการเรียนการสอน และสอดคลองกับปรัชญา 
วัตถุประสงคของหลักสูตร มีการจัดสรรอัตรากําลังของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพื่อใหการจัดการ
ดานการเรียนการสอนไดเต็มประสิทธิภาพ 
 18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
    มีการจัดสรรงบประมาณ เพือ่เสริมสรางปจจยัเกื้อหนนุตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเปนไปดวยด ี
 18.3 การสนับสนนุและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
    มีอาจารยท่ีปรึกษาทางวชิาการใหกับนกัศึกษาทุกคน เพื่อชวยเหลือดแูลนักศึกษาตลอดการศึกษา
ในหลักสูตร 
 18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
    มีการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของผูท่ีรับบัณฑิตเขาทํางาน มีการสํารวจความคิดเห็น
ของบัณฑิต ความคิดเห็นของสถาบันท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษา 
 
19.  การพฒันาหลักสูตร 
  คณะศึกษาศาสตร จะมีการประเมินหลักสูตร อยางนอยท ุก 4 – 5 ป เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค ของหลักสูตร และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
 โดยคณะศึกษาศาสตรจะมีการประเมินหลักสูตรในป  พ.ศ.  2557 
 
 

 


