
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 

(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) 

 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
 

                       คณะ    ครุศาสตร  

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

1) รหัสหลักสูตร             0030 /  รหัสสาขาวชิา  3765 
 

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย           :   หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการสอนภาษาจนี 

ชื่อภาษาอังกฤษ    :   Bacherlor of Education Program in Chinese Language Teaching 

 

2. ช่ือปรญิญา 

     ชื่อภาษาไทย           :   ครุศาสตรบัณฑติ (การสอนภาษาจนี) 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :   Bacherlor of Education(Chinese  Language  Teaching)  

ชื่อยอภาษาไทย  :   ค.บ. (การสอนภาษาจนี) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ       :   B.Ed. (Chinese Language Teaching) 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

     3.1 หลักสูตร  

      3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการสอนภาษาจนี  ผูสาํเร็จการศกึษาตองเรยีน           

ไมนอยกวา  169   หนวยกติ  
 

 3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการสอนภาษาจนี  ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติ 

  แตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา ดังนี้  



 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

เกณฑคุรุสภา 

(หนวยกติ) 

เกณฑมาตรฐาน 

สาขาครุศาสตร 

หลักสูตรใหม 

(หนวยกติ) 

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

    1.1 กลุมวชิาภาษาและ การส่ือสาร 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา 30 

- 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา  30 

12 – 15 

    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - - - 3 - 6  

    1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร - - - 6 - 9  

     1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร   

        วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- - 

 

- 

 

6 - 9  

 

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 114 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 124  ไมนอยกวา 133 

 2.1 กลุมวชิาชพีครู - ไมนอยกวา  46 ไมนอยกวา 46 ไมนอยกวา  54 

   2.1.1 วชิาชพีครูบังคับ - - -    เรยีน       36 

   2.1.2 วชิาชีพครูเลือก - - - ไมนอยกวา 4 

   2.1.3  วชิาฝกประสบการณวชิาชพี - -   ไมนอยกวา 12 14 

       1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน - - - 2 

       2) การฝกประสบการณวชิาชพี - - - 12 

 2.2 กลุมวิชาเอก - ไมนอยกวา 78 ไมนอยกวา 78 ไมนอยกวา 79 

 2.2.1 วชิาเอกภาษาจีน - - ไมนอยกวา  68 เรยีน         69 

 2.2.2 วชิาการสอนภาษาจีน - - ไมนอยกวา    6 ไมนอยกวา    6 

 2.2.3 วชิาเลอืก - - ไมนอยกวา    4 ไมนอยกวา    4 

3 . หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา   6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา  169 



 

 

     3.1.3 รายวชิา  

            1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป  ตองเรยีนทุกกลุมวชิาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร         เรยีน                  12 – 15   หนวยกติ 

           (บังคบั)  เรยีน        9      หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 

1500114 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                       3 - 6   หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115   ภาษาจนีเบ้ืองตน  

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบ้ืองตน   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองตน      

(Korean for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน        

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 



 

 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน   

  (Khmer for Beginners) 
3(2-2-5) 

1691103   ภาษาพมาเบ้ืองตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese  for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101  ภาษาอินโดนเีซยีเบ้ืองตน  

(Bahasa Indonesia for Beginners)                                   

3(2-2-5) 

 

            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน                   3  - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 
  

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน              0 - 3     หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดําเนนิชวีติ         

(Well-being for Living) 

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวิีต  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 
 

3(3-0-6) 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน                        6  - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน            6    หนวยกติ 
 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 



 

 

                           (เลอืก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวิีตกับสิง่แวดลอม 

(Human Being and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วิถชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

         1.4    กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรยีน         6  - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                    3   หนวยกติ 
 

4000107 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                        3 - 6   หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคณุภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

            

                     



 

 

2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน      เรยีนไมนอยกวา       133  หนวยกติ 

     2.1  กลุมวชิาชีพคร ู       เรยีนไมนอยกวา        54  หนวยกติ 

         2.1.1  วชิาชีพครบูังคับ             เรยีน       36    หนวยกติ 
 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับครู 

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 การศกึษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจัดการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 

(Languages and Cultures for Teacher) 

 3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

 

                    



 

 

  2.1.2  วชิาชีพครูเลือก  เลอืกเรยีนไมนอยกวา   4   หนวยกติ 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

2(1-2-3) 

1002101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Senior Boy Scouts  nd  irl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)     

 

2(1-2-3) 



 

 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวดัความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

2(2-0-4) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 



 

 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

 

 

 
 

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพีครู  เรยีน  14  หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ

     1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบัตวิิชาชพีครรูะหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบัตวิิชาชพีครรูะหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 

1(60) 

     2) การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป )2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง (การปฏบิติัการสอนใน

สถานศกึษา  

 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

         2.2 กลุมวชิาเอก     เรยีน ไมนอยกวา    79  หนวยกติ 

                2.2.1   วชิาเอกภาษาจนี  เรยีน    69  หนวยกติ     

1023220 การศกึษารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนภาษาจนี 

(Activities Design for Chinese Language Teaching Studies) 

3(2-2-5) 

1023221 การวิเคราะหความผดิพลาดในการเรยีนภาษาจนีสาํหรับนักศกึษาตางชาต ิ

(Chinese error analysis Learning) 

3(2-2-5) 

1043117 การวัดผลและการประเมนิผลภาษาจนี 

(Measurement  and Evaluation for Chinese Learning) 

3(2-2-5) 

1043118 สถติเิพ่ือการวจัิยและการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาจนี 

(Statistics for Research and Development for Chinese Teaching and Learning) 

3(2-2-5) 

1571107 ภาษาจนีระดับตน 1 

(Basic Chinese I) 

3(2-2-5) 



 

 

1571108 ภาษาจนีระดับตน 2 

(Basic Chinese II) 

3(2-2-5) 

1571116 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง 

(Sound System of Mandarin Chinese) 

3(2-2-5) 

1571117 อักษรจนีศกึษา 

(Chinese Characters Studies) 

3(2-2-5) 

1571205 การฟงและการพูดภาษาจนี 1 

(Chinese Listening and Speaking I) 

3(2-2-5) 

1571206 การฟงและการพูดภาษาจนี 2 

(Chinese Listening and Speaking II) 

3(2-2-5) 

1571207 การอานและการเขียนภาษาจนี 1 

(Chinese Reading and Writing I ) 

3(2-2-5) 

1571208 การอานและการเขียนภาษาจนี 2 

(Chinese Reading and Writing II) 

3(2-2-5) 

1572107 หลักไวยากรณและโครงสรางภาษาจนี 1 

(Chinese Grammar and structure of Chinese I) 

3(2-2-5) 

1572108 หลักไวยากรณและโครงสรางภาษาจนี 2 

 (Chinese Grammar  and structure of Chinese II) 

3(2-2-5) 

1572505 วัฒนธรรมจนี 

(Chinese Culture) 

3(2-2-5) 

1573103 ภาษาจนีระดับกลาง 1 

(Intermediate Chinese I)  

3(2-2-5) 

1573104 ภาษาจนีระดับกลาง 2 

(Intermediate Chinese II)  

3(2-2-5) 

1573605 การแปลภาษาจนี 1 

(Chinese Translation I) 

3(2-2-5) 

1573606 การแปลภาษาจนี 2 

(Chinese Translation 2) 

3(2-2-5) 

1574105 การวิเคราะหแบบเรยีนจนี 

 (Textbook  Analysis) 

3(2-2-5) 



 

 

1574106 สื่อมัลตมีิเดยีและสื่อโสตทัศนสาํหรบัภาษาจนี 

(Chinese Audio-Visual Media) 

3(2-2-5) 

1574514 วรรณกรรมจนีปจจุบัน 

(Modern Chinese Literature) 

3(2-2-5) 

1574901 สัมมนาการเรยีนการสอนภาษาจนี 

(Seminar in Teaching Chinese as a Foreign Language) 

3(2-2-5) 

 

2.2.2  วชิาการสอนภาษาจนี  เลอืกเรยีนไมนอยกวา   6  หนวยกติ 

1023307 การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ 

(Teaching  Chinese as  a foreign Language) 

3(3-0-6) 

1023308 การสอนระบบเสยีงภาษาจนีกลาง 

(Teaching Chinese Phonology) 

3(2-2-5) 

1023309 การสอนไวยากรณภาษาจนี 

(Teaching Chinese Grammar) 

3(2-2-5) 

1023310 การสอนอักษรจนี 

(Teaching Chinese Characters) 

3(2-2-5) 

1572506 การเปรยีบเทียบภาษาจนีและภาษาไทย 

(Thai and Chinese Comparative Studies) 

3(3-0-6) 

 

2.2.3  วชิาเอกเลอืก  เลอืกเรยีนวชิาตอไปนี้ไมนอยกวา  4  หนวยกติ 

1572402 ทักษะคอมพวิเตอรจนี 

(Computer Skills in Chinese) 

3(2-2-5) 

1572502 ประวัตศิาสตรจนี 

(Chinese History) 

3(3-0-6) 

1573205 การสนทนาภาษาจนี 

(Chinese Convesation)            

3(2-2-5) 

1573306 การอานหนังสอืพิมพจนี 

(Chinese Newspaper Reading) 

3(2-2-5) 

1573511 นทิานสุภาษิตจนี 

(Chinese Proverbial Tales) 

 

3(3-0-6) 



 

 

1573607 ภาษาจนีสําหรับการสอบวัดระดับความรูภาษาจนี 

(Chinese for Hanyu Shuiping Kaoshi Training (HSK)) 

3(2-2-5) 

1574102 ภาษาจนีระดับสงู 

(Advanced Chinese) 

3(2-2-5) 

1574403 การพูดภาษาจนีในท่ีชุมชน 

(Chinese Public Speaking) 

3(2-2-5) 

1574507 ศลิปะการตอสูจนี 

(Chinese Wushu) 

2(1-2-3) 

1574509 ศลิปะการตัดกระดาษจนี 

(Chinese Style Paper Cutting) 

2(1-2-3) 

1574515 ศลิปะการเขยีนตัวอักษรจนี 

(Chinese Calligraphy) 

2(1-2-3) 

1574516 ศลิปะดนตรไีทย-จนี  และระบําจนี 

(Thai-Chinese Arts- Music and Dancing) 

2(1-2-3) 

 

 

  
 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ี  เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ี

เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม  ในเกณฑการสําเร็จ

ของหลักสูตรนี้ 
 

  



 

 

 

3.1.5    คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5) 

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ

การสือ่สารและการสบืคนสารตาง ๆ จากทรัพยากรสารนเิทศ  การสรปุการตคีวาม  การขยาย

ความและการนําเสนอผลการสบืคน  จากสารที่เกี่ยวของกับชวิีตประจําวันโดยเนนกระบวนการ 

                    ทักษะสัมพันธทางภาษา 

Development of Thai language skills in recognition of Thai language for 

communication and information retrievals from various sources; conclusion, interpretation 

and presentation of the findings relating to daily life focusing on process of integrated 

language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

                  (Foundation of English 1) 
 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง  การพูด  การอานและการ

เขียน)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพื้นฐานในบรบิททางวิชาการและสงัคม 

                                Development of communicative English language skills )listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of academic 

and social contexts. 
 

1500114        ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

                  (Foundation of English 2) 

                 วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม  



 

 

Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social               

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา)     

1500115    ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ                                                        3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

                                การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหาภาษา 

อังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชงิวิชาการในสาขาท่ีเรยีนกับทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษ  การ

ฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษา  ดวยตนเองและงานวจัิยในสาขาเฉพาะทาง 

Development of integrated communicative English language skills bridging the 

gap between general English and academic English needed it the learner’s field. Study skills 

for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for individual study and 

research on a particular field of study. 
 

1500116   การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)  

                     (Reading Practice of English) 

เทคนคิการอาน  และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมทัง้หนงัสอือางอิงตาง ๆ  

Reading techniques and practice reading passages of different types including 

external books.  
  

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English  

ฝกเขยีนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

Students practice writing sentence using the correct grammar.  

 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

ฝกทักษะการพูด  การฟง  ที่เนนการออกเสยีงหนัก  เบาของคําและประโยค อยาง

ถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple  dialogues. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                          3(2-2-5)                                                    

                  (Japanese for Beginners) 

ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสียงและการ

พูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย  ๆ ฝกทักษะการอาน

ขอความสัน้ ๆ และคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังศึกษาและฝกตัวอักษร   ฮริางานะ  

คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40  ตัว 

Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading of 

short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty basic 

letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรอกัษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจนีฝกอาน

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย  ศกึษาและฝกเขยีนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จีน-ไทย และไทย-จนี 

Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice 

of basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)  

ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนน

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน การบอกเวลา การ

ซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   การเขียน

ประโยคงาย ๆ ได 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and 

answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน  ฝก

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัวการบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียนประโยค

งาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion 

including answering questions and simple Korean sentence writing 

 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 
 

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบรูณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝกบท

สนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ

เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขยีนประโยคงาย ๆ 

ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก

บทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียน

ประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of  reading short massages, making conclusion and 

answering questions and    simple Khmer sentence writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence writing. 

 

1711108        ภาษาเวียดนามเบื้องตน                                        3(2-2-5) 

                  (Vietnamese for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัวการบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุป  และตอบคําถามได การเขียน

ประโยคงาย ๆ ได 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบรูณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝกบท

สนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา การซื้อของ  

เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขยีนประโยค

งาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia  structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 

      

   1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                    (Knowledge Led Morality) 

ความคิดรวบยอดเชงิวิสยัทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร  การ

พัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ สติปญญา  

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานึกในหนาท่ีพลเมืองดี มีคุณธรรมนําความรู  จริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  รับผิดชอบตอ

บานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน  รูจักการ

พ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องบูรณาการทฤษฎีสูการปฏิบัตไิด 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship;     Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good   quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and   energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of   theories into practice 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต ความหมายของชวีติ การดํารงชวีติใน

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  การนําเอาความจรงิตาม

หลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยกุตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชวิีตและ

สังคม การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวิีตท่ีมีสันตสิุข และสังคมท่ีมี

สันตภิาพ 

Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development    of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for 

peaceful society 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                            3(3-0-6) 

                   (Well-being for Living) 

ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสาํคัญและความจําเปนในการเรยีน

เพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษยสัมพันธภาพ

ทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและ

วัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

             Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and  

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

          จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการคิดกับ 

สุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสงัเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร 

ทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) และศาสตร 

ทางการเคลือ่นไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ ดนตรี (Musical  

Arts) และศลิปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรยีนรู เชงิคุณคาจาก (1) ระดับ 

การรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานขัน้ตอนความคุนเคย (Acquainted) และ (3)  นําเขาสูข้ัน 

ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ   

(Aesthetic  Appreciation) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and behavioral 
aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of imagery, the art of 

sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and performing arts through 

learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted level, 3) appreciative level  for 

getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การพัฒนาตนเอง  ของมนุษย 

 มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรวมกนัอยางเปนสุข  

Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)                 

 

                   1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                         3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสําคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร

ทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา  จักรไทยฉบับปจจุบัน  

การบริหารราชการแผนดินและการปกครองทองถิ่น     ปญหาสังคม  กระบวนทัศน  อดีต  

ปจจุบัน  อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, importance 

of Thai history, local history, learning process of local history, present Thai government 

and politics, constitutions of Kingdom of  Thailand, national and local administration, social 

problems, past, present and future paradigm  
 

 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏิญญาวาดวย

ความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน   วิสัยทัศน   วัตถุประสงค  เปาหมาย โครงสราง

ภาพรวม  ที่มาคําศัพทและทีม่าของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิพ้ืนฐานประชาคม

อาเซียนและเหตุผล   องคประกอบของประเทศรวมเจรจาที่มีผลกระทบตอประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration  

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Association 

and rationale, components of partner countries affecting the economy of ASEAN Association 

and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

 

2500103      วถิโีลก                                                                      3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจากสภาพ

เศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของสังคมไทย

ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก  ) ยุโรป  อาเซยีน (  วิเคราะห

ทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

          Situations of current  economy, society, politics and government, effects of global 

economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai society 

accordance with global change focusing on countries from different parts of the world 

(European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม              3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความสัมพันธเชิง

ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ

ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนินกิจกรรม  โดยใช วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริม  บํารุงรักษาและคุมครอง

คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ใหตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 

การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากภาวะ

โลกรอน  ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  

Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative  energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency) 

วเิคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและแนวทาง

พัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนือ่งมาจากพระราชดาํรใินพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสาํคัญ มีความรู ความ

เขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถนาํหลกัการ 

และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีีวิตของตนเอง  พัฒนาองคกรและชุมชนไดอยาง

พอด ี พอเพียงและย่ังยืน  มกีารศกึษาดูงาน ในระดบัทองถิ่น ที่ประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเหน็

แนวทางปฏิบตัท่ีิแทจรงิ หรอืปฏบัิตจิรงิในครัวเรอืน )เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับ

โปรแกรมวชิาที่สอน( 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies   for living 

development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty King 

Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of   the 

philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-living 

development, sufficient and sustainable development for organizations and communities, 

study visit to successful community for practical guidelines (Contents should be related to   

the fields of students)  

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ      3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวางมนุษย

กับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรงอยูรวมกนั

กับธรรมชาตไิดอยางย่ังยืนและสันตสิุขทัง่ในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature system, 

ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural crisis, effects of 

natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at personal, local and global 

levels 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

                   1.4กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ                           3(2-2-5)   

           (Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอทิธิพลกระทบตอชวิีตและสังคมการใช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล  การ

จัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอรจาก

ระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศกึษาคนควา การทํารายงาน  การนาํเสนอ

ผลงานและการดาํรงชวีติประจําวันอยางมรีะสทิธิภาพรวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

Information technology system, influence of computer on life and society, practical 

use of information technology, computer equipment/tools, information management, 

searching for knowledge and communication through computer networks from database and 

various sources of information for searching information, writing report, presentation and 

efficient living including respect of intellectual right 

 

4000106 การคดิและการตัดสินใจ                                                                3(2-2-5)       

                   (Thinking and Decision  Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะหขอมูล  

ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตผุล  กระบวนการตดัสนิใจ  กระบวนการแสวงหาความรู

ทางวิทยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาในชวิีตประจําวัน 

Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of information, 

logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific knowledge, linear 

equation and practical application for problem solutions in daily life 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ              3(2-2-5)         

                    (Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี  การนําความรูทางวิทยาศาสตรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธิภาพโดยตระหนักถงึ

ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนษุย  สภาพแวดลอม สังคม  การเมือง

และวัฒนธรรม  นําความรูทางวทิยาศาสตรมาประยกุตใชเพ่ือคุณภาพชวีติ 

Process of scientific and technological development; application of science for life 

quality development; happy and efficient living regarding the effects of modern science 

and technology on man, environment, society, politics and culture; application of scientific 

knowledge for quality of life 

 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ             3(2-2-5)        

            (Sports  for  Health) 

ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคณุประโยชนของการออกกาํลงักาย และ

การเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย  การ

วางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกาํลังกายและกฬีาเพ่ือสขุภาพ  ศกึษาความสัมพันธ

ของปจจัย  ที่มีสวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  สิ่งแวดลอม สุขภาพสวนบุคคล  

รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝกกฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up 

getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting health 

promotion such as food, emotion, environment, personal health including playing sports 

for health in fitness centers and sport centers 

 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

2.1 กลุมวชิาชีพคร ู

     2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู                3(2-2-5)        

    (Language Skills for Teacher) 

ความสําคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรอืภาษาตาง 

ประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยเีพ่ือการสื่อสารและการสืบคน  การ

ฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือ

พัฒนาสมรรถภาพความเปนครู  การฝกปฏิบัตทัิกษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายกับนักเรียน

ผูเกี่ยวของแบบตัวตอตัว  การบรรยายในชั้นเรียน  การเลานิทาน  การกลาวสุนทรพจน  การ

อานบทความวิชาการ   งานวจัิย   การเขียนบทความทางวชิาการ  ศกึษานําเสนอแนวทางแกไข

ปญหาการใชภาษาไทยของนักเรยีน  การฝกปฏิบัตทัิกษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมาย

กับนักเรยีนและผูเกี่ยวของ  เนนการจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพูด   ดวย

สํานวนและสําเนยีงท่ีถูกตอง การอานบทความวิชาการและวิจัย  การเขียนบทความทางการ

ศกึษา  การนําเสนอรายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 

This course focuses on the significant and nature of the language, using of Thai 

and English or other foreign languages for communication, the use of language and 

technology for communication and investigation, practicing of listening speaking reading, 

writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by-one 

communication with student, classroom description, storytelling, speech, academic article, 

research, academic writing, problem solving in using of Thai language, practicing of 

English language skills for communication emphasizing on reading summary, responding 

in writing and speaking with correct sentence and pronunciation, reading article and 

research paper, writing academic article, presentation in front of the class 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา                3(2-2-5) 

                    (Education Law) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ท่ีมา  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบและ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศกึษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดการศกึษาพิเศษ  การจัดการและบรหิารการศกึษา  วิเคราะหกรณีตัวอยาง  การใช

กฎหมายทางการศกึษา  ปญหาและแนวทางแกปญหา  

This course examines the key areas of constitution, act, royal decree, ministerial 

regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of teacher education program, 

educated people, special education educational management and  administration, case 

study analysis, education law, and problem solving 
 

1015106 การศกึษาและความเปนคร ู                3(2-2-5) 

       (Education and Being a Professional Teacher) 

ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎกีารศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและ การ

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศกึษา  แนวคิดและกลวธีิการจัดการศกึษา  เพ่ือเสรมิสรางการ

พัฒนา ท่ียั่งยืน  การนําปรัชญาการศึกษาไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  การ

วเิคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับครูและวิชาชพีครู  ความรอบรู  ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือให

ผูเรยีนคิดวเิคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สภาพงานครู  คุณลักษณะท่ีดีของครู  

และมาตรฐานวิชาชีพครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสรางความกาวหนา

และพัฒนาวิชาชพีครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลอืกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง  การปลูกฝงจติวญิญาณความเปนครู  หลักธรรมมาภิบาล  และความ

ซื่อสัตยสุจริต  คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภา

กําหนด  การประพฤตปิฏบิัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ  และเสียสละให

สังคม  มีจิตวิญญาณความเปนครู  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภา

กําหนด  ฝกปฏบัิตกิารสรางแบบประเมินคุณธรรมและความเปนครู  วิชาชีพ  และการนํา

แบบประเมนิไปใชในสถานศกึษา  การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกบัผูเรยีนที่สงเสรมิการพัฒนา

ศักยภาพผูเรยีน 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-คนควา) 

 

           Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and  

application for educational institutional development; concept and methodology for educational 

management to empower sustainable development; application of educational philosophy 

for institutional development; analysis of education for  sustainable development; educational 

laws and legislation; content knowledge and teaching strategies for analyzing, synthesizing, 

and creativity; teacher tasks, characteristics of teachers, professional autonomy; knowledge 

management on teaching profession; professional ascent and professional autonomy 

development; search and selection of information for changes; implementation of self-

actualization for teachers; good governance, honesty, morality, and ethics for professional 

autonomy in accordance with regulations of The Teacher Council of Thailand; best practice; 

consciousness, devotion, professional spirit, designing moral assessment and professional 

ethic assessment, teacher – student interaction  

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา        3(2-2-5) 

                    (Educational Quality Assurance) 

ความหมายและความสําคัญการประกันคุณภาพการศกึษา  หลักการ  แนวคดิ  แนว

ปฏบัิตเิกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษา  วัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร ภาวะ

ผูนํา  และการทํางานเปนทีม  ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา  องคกรและระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษา  องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา

และตัวชี้วัดคุณภาพการศกึษา  ข้ันตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและบทบาทของ

ผูเกี่ยวของ  การประเมินคุณภาพภายนอก  การนําผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาไปใชในการ

พัฒนา  การบรหิารสถานศกึษากลยุทธการสรางความรวมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและ

ชุมชน  เพ่ือพัฒนาสถานศกึษาและพัฒนาผูเรยีนการจัดการคุณภาพ การจัดกจิกรรมการเรยีนรู  

และพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ฝกปฏิบัตกิารประเมินกิจกรรมประกันคุณภาพ

การศกึษาและการเรยีนรูตามมาตรฐานการศกึษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศกึษา  การดําเนินการ

จัดกจิกรรมประเมินคุณภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

          Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, concept,  

guideline for educational quality management, organizational culture, organizational human 

relations, leadership, teamwork, educational quality assurance knowledge, organizational  

and educational quality assurance system, components of educational quality assurance,  

educational standard and educational quality indicators, quality assurance process within  

the educational institutes and the role of related parties, external quality assurance, using  

educational quality assessment for development, educational institutes management,  

strategy for creating cooperation with educational personnel and community to develop  

the learners and educational institutes, quality management, learning activities management 

and continuous learning quality development, educational quality assurance and assessment 

activities practice, educational standard learning, educational quality indicators, quality  

assessment activities administration, learning act 

1025201 หลักสูตรและการจัดการการศกึษา    3(2-2-5) 

                   (Curriculum and Educational Management) 

            ประวัติความเปนมา  ระบบการจัดการศึกษาไทยในอดีต  ปจจุบันและอนาคต 

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บรบิทและแนวโนมการจัดการศึกษาความเปนผูนําทาง

การศึกษา  การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา  

ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร  ทฤษฎี

หลักสูตร  ระดับของหลักสูตร องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร การกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร  

การคัดเลอืกเนื้อหาวิชา  การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตร  หลักสูตรการศึกษา

พิเศษ การนําหลกัสตูรไปใชฝกปฏบัิตกิารประเมินหลักสตูรและนําผลการประเมินหลักสูตรไปใช

ในการพัฒนาหลักสูตร  การประกันคุณภาพของหลกัสูตร  มาตรฐานชวงชัน้ของหลักสูตร  การ

จัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศกึษา  เอกสารประกอบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลอง

กับความตองการของทองถิ่น  วเิคราะหปญหาในการพัฒนาหลักสูตร  การคาดการณแนวโนม

ของหลักสูตรในอนาคต 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

History of educational management system; educational management system 

in Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of educational 

management in new era; contexts and trends of educational management; educational 

leadership; resource mobilization and local wisdom to promote education management; 

meaning and significance of curriculum; principles and concepts of creating curriculum; 

curriculum theory; levels of curriculum; components and forms of curriculum; curriculum 

development; processes of curriculum development; basis of curriculum development; 

defining the objectives of curriculum; selecting of subject context; analyzing curriculum 

and making curriculum  special education curriculum ; application of curriculum for 

curriculum assessment; utilizing of the results of curriculum assessment for curriculum 

development; curriculum assurance; standard of levels of curriculum; documenting for 

institution curriculum; document of curriculum; curriculum development in accordance with 

local needs; analysis of problems of curriculum development; prediction of the future 

curriculum. 
 

1025301 การจัดการเรยีนรู     3(2-2-5) 

       (Learning Management) 

             ความหมาย  องคประกอบและความสาํคัญของ  การจัดการเรยีนรู  วเิคราะหแนวคิด 

ในการจัดการเรยีนรู  ทฤษฎีการเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรียนรู การวางแผนการ

เรยีน  การสอน  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียน

รูจักคิดวเิคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหา  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู  การออกแบบ

และการจัดประสบการณการเรยีนรู  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการจัดทําแผนการ

เรยีนรู  การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรยีนรู  การบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู  การบูรณา

การการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการเรียนรูท่ีเนนเรียนเปนสําคัญ  เทคนิคและวิทยาการ

จัดการเรยีนรู  การผลติสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู  การใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การ

พัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู  ฝกปฏิบัตกิาร  จัดทําแผนการเรยีนรูและการจัดประสบการณการ

เรยีนรูนําไปสูการฝกปฏิบัตกิารสอนใหเกดิผลจรงิ  การปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรยีนรูของ 

ผูเรยีน  การจัดกจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาผูเรยีน  การประเมนิผลการเรยีนรู  การบันทึกและ

รายงานผลการจัดการเรยีนรู  การจัดการเรยีนรูเพ่ือการศกึษาพเิศษ 



 

 

   

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Meaning, elements and significance of learning management; analyzing concepts 

of learning management; learning theory and teaching methods, principle of learning 

management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; theory and styles of 

learning management to enhance critical thinking, creativity and problem solving; 

development of styles of learning management; design and learning experience; principles, 

concepts, concepts of learning management; learning environment; integration of subject 

matters; integration of inclusive education; student-centered learning; instructional techniques 

and learning management science; material design and innovation; developing educational 

innovation; operation, lesson plans and professional practicum; improvement and resolution 

of learning difficulties; student development and activities; learning assessment; record and 

report learning management learning management  for special education 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัคร ู   3(2-2-5)   

          (Innovation and Information Technology for Teacher) 

            หลักการ  แนวคดิ  ทฤษฎีการออกแบบ  การประยุกตใชและประเมินสื่อ  นวัตกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู  วิเคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศกึษา  แนวคดิทฤษฎเีทคโนโลยแีละนวัตกรรมการศกึษาท่ีสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพ  

การเรยีนรู  สื่อการเรยีนการสอน  การใชสื่อมวลชนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การเลือก

การผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  เทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีบทบาทตอการพัฒนาการเรียนรู  การประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  

การวิเคราะหปญหาการสรางและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏบัิตกิารออกแบบการสรางบทเรียนท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําไปใช  การประเมิน  การปรับปรุง

นวัตกรรม  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรยีนรู 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the 

media, innovation, and information technology for learning, educational innovation and 

information technology analysis, concept and theory of educational innovation and 

information technology that promotes the quality of learning and instructional media, 

using media and information technology for education, choosing educational innovation and 

information technology production that is appropriate with learning and teaching, 

information technology that plays a role in learning development, application and 

assessment of the media, innovation, and information technology for learning, 

knowledge about information technology for communication, analysis of the problem on 

creating and using educational innovation and information technology, using information 

technology for communication, lesson design practice that facilitates learning through 

information technology, application, assessment, innovation improvement, and information 

technology management for communication and learning development 

1045101 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู    3(2-2-5) 

       (Learning Assessment and Evaluation)   

            ความหมาย บทบาทของการวัดและประเมินผลการศึกษา  หลักการ  แนวคิด  และ

แนวปฏิบัตใินการวัดและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรยีน  พฤติกรรมทางการเรียนรู  เทคนิค

ของการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

การศึกษา วัดและประเมินผลการเรียนรู  การเรียนรูตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟม

สะสมงาน  การประเมินภาคปฏบัิต ิลักษณะของเครื่องมอื  วัดผลการเรียนรู  การประเมินผล

แบบยอยและแบบรวม  การนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรยีน  การจัดการเรียนรูและพัฒนา

คุณภาพผูเรยีน  ประเภทและลกัษณะของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู  การสรางและหาคุณภาพ

ของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู การประเมินผลการเรยีนรู ฝกปฏิบัตกิารวัดและการประเมินผล  

การวิเคราะหเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  สถิติเบ้ืองตนในการวัดและ

ประเมินผลการศกึษา  การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ  ระเบยีบการประเมินผล

การเรยีนทางการศกึษา 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept, 

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior, 

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation tools 

and educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic learning, 

portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of the learning evaluation 

tools, holistic and analytic assessment, using assessment result for learner development, 

managing learning and developing the quality of the learners, types and characteristics 

of the learning evaluation tools, creating and verifying the quality of the learning 

evaluation tools, learning assessment, assessment and evaluation practice, analyzing 

the assessment result for learner development, fundamental statistics for educational 

assessment and evaluation, score interpretation, learning assessment procedure 

1045411   การวจิยัทางการศกึษา        3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

            ความหมายของการวิจัย  หลักการ  แนวคิด  และแนวปฏบัิตใินการวิจัย  ประเภทของ

การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การวางแผนการวิจัย 

กระบวนการวิจัย การปริทัศนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของประชากรและกลุมตัวอยาง เทคนคิ

และวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  สถิติเพ่ือ

การวจัิย  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การตคีวาม  การแปลผล  การสรุปผลการวจัิย 

  การเขยีนเคาโครงการวจัิย  การเขยีนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวจัิย  การนําผลการวิจัย 

ไปใชในการจัดการเรยีน  การสอน  การวิจัยในชัน้เรยีน  การใชและผลติงานการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัย  

การใชประโยชน  จากผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรู  การคนควาศึกษา

งานวจัิยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู  การใชกระบวนการวจัิยในการแกปญหาและ

การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of 

research, research methodology, forms of research, research design, research planning, 

research procedure, relevant research review, population, sample, data collection 

techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics for research, data 

collection, data analysis, data interpretation, discussion and conclusion of the research, 

writing a research outline, writing a research paper, presenting a research result, 

applying a research result in classroom teaching, classroom research, using and producing 

a research result for learning development, research for development, learning, 

teaching, and the learners, action research, applying a research result in learning 

development, studying research works for developing the learning management 

process, using a research procedure to solve a problem and present a research 

proposal 
 
 

1055106   จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู      3(2-2-5) 

    (Applied Psychology for Teacher) 

ความสําคัญและธรรมชาตขิองจติวิทยา  แนวคิดพ้ืนฐานทางจติวทิยา  จติวทิยา  การ

เรยีนรูและจติวทิยาการศกึษา  จติวทิยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย  วิเคราะห

เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย  สติปญญา จริยธรรม  ความแตกตางของบุคคล  

คุณลักษณะของผูเรียน  จิตวิทยาเพ่ือการศึกษาพิเศษ  ทฤษฎีการเรียนรู ธรรมชาติและ

กระบวนการของการเรยีนรูธรรมชาตขิองผูเรยีน  เหตุปจจัยทางสังคม จิตวิทยา  ทฤษฎี  การ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการเรียนรู  การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการจัดหลักสูตรและ

การจัดการเรยีนรู  การประยุกตใชทฤษฎีการเรยีนรูในการจัดการเรยีนการสอน  จิตวิทยาการ

แนะแนวและการใหคําปรึกษา  การใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  การ

ประยุกตใชหลักพัฒนาการ  ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว  การใหคําปรกึษา  หลักในการใช

จิตวิทยาสงเสริมและพัฒนาเด็กเพื่อความเขาใจ  และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็ม

ศักยภาพ 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and 

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis of 

human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual differences, 

characteristics of learners, special education of psychology learning theory; natures 

and processes of learning, nature of learners; social factors, psychology, theory of change 

influencing learning; application of child development for curriculum management and 

learning management; guidance psychology and counseling; advisement and scaffolding 

learners to have a better life; application of growth process,  learning theory of 

guidance and counseling; principles of psychology to empower and develop children to 

be understandable and scaffold children to be potential learners.   

 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรบัคร ู     3(2-2-5) 

  (Languages and Cultures for Teacher) 

ความสําคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรอืภาษาตาง 

ประเทศอื่น ๆ  เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู  การใชภาษาและเทคโนโลย ี

เพ่ือการสื่อสารและสบืคน  การใชทักษะการฟง  การพูด การอาน  การเขียนภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง การใชภาษาไทยสาํหรับครูทัง้ในดานการ  การ

ฟง  การพูด  การอาน  และการเขยีน เพ่ือการสื่อความหมายทัง้ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู

และการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  การใชภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวชิาชพี

คร ู ท้ังในดานการฟง  การพูด  การอาน และการเขียนเพ่ือการสื่อความหมาย  การใชภาษาองักฤษ 

ในชัน้เรยีน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชพีครูและการตดิตอสื่อสารภายในและภาย 

นอกองคกร  การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  ความสําคัญ   และคุณคา

ของศลิปวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณ ี วัฒนธรรมทางภาษา  วิถีชีวิตไทย  ความ

เชื่อ คานิยม มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสําหรับครู วัฒนธรรมอาเซียน การประยุกตใช

วัฒนธรรมไทยในการจัดกจิกรรมการเรียนรู ฝกมารยาทไทย และจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษ

ศลิปวัฒนธรรมไทย 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Significance and natures of languages; principles of using Thai language, 

English language and other foreign languages for communication; Thai language and 

cultures for teachers; using language and technology for communication and search of 

information; language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and other 

foreign languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, speaking, 

reading, and writing- for teachers for learning activities and communication within and 

between organizations; foreign languages for teaching professional development;  

practice listening, speaking, reading and writing for accurate communication,  English 

language in classroom, English for teaching professional development and 

communication within and between organizations; using language and cultures for living 

together peacefully; significance and values of Thai cultures, tradition, custom, language 

culture; Thai’s ways of living, beliefs, values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN 

cultures; application of cultures for learning activities; practice of Thai etiquette; 

activities to conserve Thai cultures.   

1065106   การบรหิารจดัการในหองเรยีน     3(2-2-5) 

    (Classroom Management) 

ทฤษฎี  หลักการบรหิารจัดการ ภาวะผูนาํทางการศกึษา การคิดอยางเปนระบบ 

การเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร   มนุษยสัมพันธในองคกร  การตดิตอสื่อสารในองคกร  การ

จัดการชัน้เรยีน   การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การพัฒนาศนูยการเรยีนในสถานศกึษา  องคกร

แหงการเรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพ่ือสงเสรมิการเรยีนรู  การสรางบรรยากาศการจัดการ

ชัน้เรยีนใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรู  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เอกสารประจาํชัน้และเอกสาร 

ประจําวิชา   การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การจัดระบบดูแลและ

ชวยเหลอืผูเรยีน  การควบคุมกาํกับชัน้เรยีน  การปลกูฝงวนิัย คุณธรรม  จรยิธรรม  การ

ปลูกฝงความเปนไทย  ความเปนประชาธิปไตย  การทํางานเปนทมี  การฝกจัดทําโครงงาน

ทางวิชาการ  การจดัโครงการฝกอาชพี  การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจัดโครงการและ

กจิกรรมทางวิชาการ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Theory, principles of management, educational leadership, systematic system, 

organizational cultural learning, human relationship of organization, organizational communication, 

classroom management, institutional learning -center development, learning organization, 

classroom environmental management, information technology, classroom document and 

learning materials, information technology system for classroom management, students 

support system, classroom control, discipline, moral, ethics, Thinness, democracy, teamwork, 

academic project, professional training project, education for community development, 

academic projects and activities 
 

    

                     2.1.2  วชิาชีพครูเลือก 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน   2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

วัตถุประสงคของการลูกเสอืสํารอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลูกเสือโลก 

โครงสรางการลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  -  เนตรนารีสํารองข้ัน

ความรูเบ้ืองตน  หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3 และ

วชิาพิเศษ  กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  พิธีการลูกเสือสํารอง  แนวปฏิบัติการ

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏญิาณและกฎของลูกเสอื  

Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of the 

Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts and Girl 

Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star and Third Star, 

and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub Scout  ceremony, 

Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

สาระสําคัญของการลูกเสือ  ภูมิหลังของการลูกเสือ กิจการขององคการลูกเสือ

โลก  รูจักลูกเสือสามัญ การรองเพลง วธีิการท่ีใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญ  วินัยความ

เปนระเบียบ ความวองไว  แนวการฝกอบรมลูกเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม บทบาทของ

นายหมูในระบบหมู  ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการ

ลูกเสอืและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู  หนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของผูกํากับลกูเสอื  พิธกีารลูกเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอืสามัญ  การเดนิ

ทางไกล  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื   
 

Core context of scouting, background of scouting, activities of World 

Organization of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, 

disciplines, orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of the 

unit leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, camping, 

Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unit leaders on duties 

and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports of Scout activities, 

exploration, Scout Promise and Scout Laws. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน        2(1-2-3) 

                    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ  จุดมุงหมาย  วิธีการรูจักลูกเสือสามัญรุนใหญ

และธรรมชาติของเด็ก ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย  

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและกอง

การสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุ นใหญ 

หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ 

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลูกเสือสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของ

ลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิ่งแวดลอม  การอนุรักษ  การประชุมกอง

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งท่ี 1 (กิจกรรมกลางคนื) การปฐมพยาบาล  การบริหารงานใน

กองลูกเสือสามัญรุนใหญ  การวางแผนจัดทํากําหนดการฝกอบรมและการประชุมกอง

ลูกเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบมรรถภาพ)  

Core context of scouting,  objectives of scouting, understanding of Senior Boy 

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout 

Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching, 

recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges for 

Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, roles and corporation with 

other people and communities, Knot making and their uses for Senior Boy Scout, 

background of Thai and World Organization of the Scout Movement, maps, compasses, 

environment, conservation,  1st Senior Boy Scout patrol assembly (night activity), First-

aid, Senior Boy Scout patrol administration, schedules for Senior Boy Scout training and 

2nd  Senior Boy Scout patrol assembly (efficiency test) 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น  2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 

ประเภทของแหลงการเรยีนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรูองคความรู 

ทักษะในการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู  บทบาทของภูมิ

ปญญาที่มีตอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรูของ

ภูมปิญญาทองถิ่นเพ่ือประยุกตใชในการศกึษา 

Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom, categories 

of important learning resources in local community, basic structures for learning, knowledge 

and  skills of transferring local wisdom in terms of learning resources, roles of local wisdom 

of passing on knowledge, aims of contents and learning process of local wisdoms applying 

to education 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ       2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทาง

สตปิญญา การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับ  การพัฒนาทกัษะการคดิ  

กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห  

การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรอง การคดิรเิริ่มสรางสรรคและ

จินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร การนาํเสนอความคิดและแผนผัง

ความคดิ  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ  การวางแผนการจัดการเรยีนรู

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เครือ่งมอืและการประเมนิผลทักษะการคดิ 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing 

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking skills, 

thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking, analytical thinking, 

synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative, thinking in accordance 

with scientific process, thinking and mind mapping presentations, strengthening development of 

thinking skills, designs and lesson plans for learning management of thinking skill 

development, thinking skill criteria and assessment . 

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา     2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

บทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย  ความสําคัญของการกีฬาและ

กจิกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถิ่น  อิทธิพลของการกีฬาและกิจกรรมยามวางพื้นบาน

ของไทยท่ีมตีอการดํารงชีวิต  หลักเกณฑการจัดกิจกรรมยามวาง  แนวโนมของกิจกรรม

ยามวางในปจจุบัน  การสงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 

Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports and 

leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure activity of 

Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of leisure 

activities in the present, supporting development of leisure activity in school 
  

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคนองคกร

ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน    

Local educational structure, roles of people and local organization, local ustoms 

and traditions, activities and its management for sufficient developing members of localities, 

organizations and environment  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                     หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

1013504    การศกึษาทางเลือก        2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรียบเทียบ  

การศกึษาในระบบ  นอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัย  การบรหิารและบรกิาร การศกึษา

นอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   

วเิคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยและแนวโนม

ของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of 

formal and non-formal educational systems, informal education, administration and 

service of non-formal education, informal education according to National Education Act 

1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education and 

trends of alternative education in Thailand. 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบรบิท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหวทาง

การศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบการศกึษา   

การจัดการศกึษา  คุณภาพการศึกษา  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การเรียนรูตลอดจน 

การพัฒนาวิชาชพีครูท้ังอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพ่ือจดัประชุมสัมมนาในการระดมความคิด

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชพีของตนเอง   

Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching profession  

in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for brainstorming and 

exchanging ideas on teaching profession  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1022302  การสอนซอมเสรมิ                2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

ความหมาย  ขอบเขต  ความมุงหมาย  ความสาํคัญของการสอนซอมเสรมิหลักการ  

แนวคิดทางการศกึษาอันเปนที่มาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิเด็กท่ีมขีอบกพรอง  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะท่ีดขีองครูผูสอนซอมเสรมิการ

ฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational 

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics of 

remedial teachers, practice of remedial teaching 
 

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน             2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้นเรียนท่ี

เปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา  แนวคดิ  หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  เทคนิคการปรับ

พฤตกิรรมนักเรยีนท่ีมีปญหาเพ่ือการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน 

Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom learning 

causing the change of elementary student development, concepts, principles of teaching 

and learning management focusing on Child Centered, democratic development in classroom, 

techniques of behavior modification in classroom for developing classroom research  

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกิจกรรมรวมหลักสูตร 

ลักษณะของผูนําและผูตาม  วิถทีางแหงประชาธิปไตย  หลักการจัดและการบรหิารกจิกรรม

รวมหลกัสตูร  การประเมนิผลกจิกรรมรวมหลักสูตร  การเลอืกจัดโครงการตามประเภท

ของกจิกรรมรวมหลักสูตร 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, 

characteristics of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and 

administration of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance 

with Co-Curriculum Activity 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลักสูตร  การประเมิน 

ผลหลกัสตูร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสราง 

ของหลกัสตูร  การจัดประสบการณ  การจัดกจิกรรมท่ีสอดคลองกับหลกัสตูร  หลักการและ 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกบัทองถิ่น  การฝกปฏบัิตกิารพัฒนาหลักสูตรให 

สอดคลองกับทองถิน่ 

         General information of curriculum, curriculum making and developing processes,  

curriculum evaluation, background and significance of curriculum, principles, aims and  

curriculum structure, provision of experiences, activities corresponding with curriculum,  

principles, processes  and practices of curriculum development in accordance with locality 
 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน  ทักษะการ

นําเขาสูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  การเลา

เรื ่องการเสริมแรง  การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา  การอธิบาย

ยกตัวอยาง  การสรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอน

รายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอแบบมี

สวนรวม  เทคนคิการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching, lesson 

introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, storytelling, 

reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using, explanation, exemplification, 

lesson summary, large-group teaching, small-group teaching, individual teaching, songs 

for teaching, role plays, teaching techniques on co-operative learning and thinking process  
 

1023302  การนเิทศการศกึษา              2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนิเทศการศึกษา 

บทบาทของผูบริหารตอการนิเทศการศึกษา   หลักการและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา

การพัฒนาการเรยีน  การสอน  การนเิทศการสอน  การนเิทศภายใน 

Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision, roles of 

supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning development, 

supervising on teaching, intra-supervision  

1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา         2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

ความสาํคัญของสื่อมวลชนท่ีมตีอการจดัการศกึษา  หลักการ  วิธกีารใชวิทยุกระจายเสยีง 

วทิยุ  โทรทัศน  สิ่งพิมพ  หนังสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูลสากล  การสื่อสารสารสน 

เทศในรูปแบบอืน่เพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอการเรยีนรู  

การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรยีนรู 

Importance of mass media upon education management, Principles and media 

applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, and 

international information network. Information and communication in various types concerning 

education, Use and selection of media beneficial to learning process, Information analysis for 

educational purposes 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน                       2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรียนการสอน  การวิเคราะหบทเรียน  

เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อท่ีเหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนาสื่อเฉพาะตาม

ระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผลสื่อการเรียนการ

สอน 

 Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for media 

construction. Appropriate types of media, media production, and use of media. Development 

of specific media according to student’s level. Economical media production. Instructional 

media evaluation.  

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล           2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

แนวคดิใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษาตาม

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเน็ต

ในการสบืคน  การตดิตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเวบ็ไซดเพ่ือการเรยีน

การสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศกึษาทางไกล 

New concept in Mass Education. Informal education. Education management through 

various types of telecommunications. Information search on the internet. Communication 

through IT technology. Website development for educational purposes. Digital data upload 

and download for distance learning.  

 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

บทบาท  ความสําคัญ ธรรมชาติ  จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียนดาน

การปฏิบัต ิ การสรางเครื่องมือวัด   การประเมินผลการเรียนการสอนดานการปฏิบัติและ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification and 

development of performance evaluation measuring tool. 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

องคประกอบท่ีสาํคัญของโครงการ  การเขยีนโครงการ  วงจรการ  วางแผนโครงการ 

 การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  

เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility analysis. 

Patterns and process of project evaluation. Techniques in project monitoring and control. 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท ขอบขายประโยชน

ของแบบทดสอบวัดความถนดั  ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสรางแบบทดสอบวดั  

ความถนัดทางการเรยีน 

Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages  of aptitude 

test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test construction. 

 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

ความหมาย  ความสาํคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎีพัฒนาการ  

การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีอทิธิพลตอบุคลกิภาพของวัยเดก็  ปญหา

และวิธกีารแกปญหาวัยเด็ก 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

Definition and importance of childhood. Child development. Theory of development 

and its application to promote child growth. Factors influencing child personality. Child 

problems and the solutions. 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการองคประกอบ

กระบวน  เทคนคิการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย

สัมพันธ  ในโรงเรยีนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู   เนนการฝกปฏิบัติ

สรางมนุษยสัมพันธ  เพ่ือเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธภาพแหงการ

ชวยเหลอืนักเรยีน 

Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors, 

and techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human relations 

in school and community. Human relations assessment for teachers, focusing on the 

practice of human relations skills, in order to promote proper learning environment along 

with well relationship on the basis of student facilitation.   
 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

ความหมาย  ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคดิสรางสรรค  ลักษณะเด็กท่ีมี

ความคิดสรางสรรค เทคนคิและทักษะสาํหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรคบทบาท

ของพอ  แม  ครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรคการจดักจิกรรมเพ่ือพัฒนา 

และการประเมินความคดิสรางสรรค 

Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of 

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development of 

creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking. Activity 

preparation to develop and evaluate creative thinking. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน   พัฒนาการดานตาง  ๆ ของวัยรุน   ปจจัยท่ีสงผลตอ

พัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย   บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน  การ

จัดบริการ  แนะแนวเพ่ือปองกัน   แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน

การศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุน

โดยใชกระบวนการแนะแนว 

Theories concerning adolescence growth and developments as well as the 

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student 

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for 

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal 

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance 

approaches.  

 

1053502        จติวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว 

บรหิารแนะแนวท่ีจัดขึ้นในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมนิผลการจัดบรกิารแนะแนว  

คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสาํเร็จของการแนะแนวการใชกระบวนการ 

 แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance 

administration in school. Management and assessment of guidance service. Teachers’ 

qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance. Utilization of 

guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1053603 เครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

  (Tools and Techniques in Guidance) 

หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือและ

เทคนคิการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว  ท้ังท่ีเปนแบบทดสอบ

และไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมอืท่ีเปนแบบทดสอบสาํหรับนาํออกใชการทดลองใช

เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques. 

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types. Test-

type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and techniques.  
 

1061101        หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

         (Principles of Educational Administration) 

ความหมาย  การบรหิารการศกึษา  แนวคิด  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหาร

การศกึษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน

หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหาร  การ

ประชาสัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา  การพัฒนาหลักสูตร  ปญหา

ตาง ๆ และวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 

Educational administration, definition, concepts, fundamental theories, educational 

administration process, educational administration scheme, internal management of 

educational organization, and human relations in administration. Leadership in administration. 

Public relations in educational organization. Supervision. Curriculum development. Problems 

and solutions in Thailand’s educational administration.  

1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

  (Education Leaders Behavior) 

หนาท่ี  ลักษณะของผูนาํ อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกบับทบาทของผูนาํในโรงเรยีน

หรอืหนวยงานเกี่ยวกับการศกึษา  พฤตกิรรมผูนาํเกี่ยวกับงานบรหิารการศกึษา  มนุษยสัมพันธ

ของผูนาํ  ความคดิรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิดใหม ๆ ทางการศกึษาโดยเฉพาะทาง 

การบรหิาร 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles, leaders’ 

behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills, creative thinking, 

problem-solving, as well as new concepts in education, especially educational administration. 
 
 

1062104 คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร  บทบาท  หนาท่ี  คุณธรรม

ความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสําหรับผูบริหาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  

การสงเสรมิ  และพัฒนาคุณธรรม  คานยิมในการทํางาน  ผลการศกึษาเกี่ยวของกับคุณธรรม

สําหรับผูบรหิาร 
 

           Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics. Promotion and  

development for ethics and values in working. Research results regarding administrators’  

ethics. 
   

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม     3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

แนวคิด  ทฤษฎี  ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม  วิวัฒนาการ

เกี่ยวกับการจัดการศกึษาสําหรบัเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาท่ี

เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กจิกรรมและรูปแบบการเรียนรูของ

เด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการ

สอน  การวิเคราะหงาน  แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล  ปญหาของเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษในชัน้เรยีนรวม  ลักษณะและสาเหตุ  วิธีการจัดการ  การปองกันพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  

หลักการเสรมิแรง  การลงโทษเด็กท่ีมคีวามตองการพิเศษ  การจัดการพฤติกรรม  การบริการ

สนับสนุนบุคลากรหรอือุปกรณเครื่องชวยพิเศษและสามารถนําไปประยุกตใชได 



 

 

รหัสวิชา      ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                      หนวยกติ(ชัว่โมงปฏบิัติ) 

 

             Concepts theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed plans 

relating to intensive education,  features, categories, learning styles of special needs 

children, adaptation for inclusive educational management, teaching techniques, work 

analysis, educational  plans for individual, difficulties of special needs children, characteristics, 

causes and solutions  for inclusive class, problematic  behavior  prevention, reinforced 

practice, special need children punishments, behavior management, staff service and 

special applicable equipment. 
 

  2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวชิาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศึกษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูให

ผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงค  การสอนท่ี

หลากหลาย  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือ

เครื่องมือวัดผล  การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบ

ภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการวิจัยแกปญหาผูเรียน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพฒนาสถานศกึษารวมกับชมุชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for 

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning 

measurement and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and 

evaluation, test marking and grading, performances and evaluation, research on solving 

difficulties of learners, professional development, supporting activities for learners 

development and cooperate with communities to develop educational institutions 



 

 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                    หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏบิัติ) 
 
 

1005810      การฝกปฏบิัตวิิชาชพีครูระหวางเรยีน  2                            1(60) 

        (Professional  Experience  2) 

       ปฏบัิตกิารสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา  

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู

เพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  การออกแบบ

ทดสอบ ขอสอบหรอืเครื่องมอืวัดผล  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสนิผลการเรยีน 

การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน  การวิจัยแกปญหาผูเรียน  การพัฒนาความเปนครูมือ

อาชพี  สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับ

ชุมชน  

   Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making 

lesson plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, 

learning measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and 

evaluation, test marking and grading, performances and grading, research on solving 

difficulties of learners, professional development, supporting activities for learners 

development and cooperate with communities to develop educational institutions 

 

 

 

 

 

 

1005811   การปฏบิัติการสอนในสถานศกึษา 1                     6(480) 

                (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงชั้นและสาระการเรียนรูของวิชาเอก  

ปฏิบัตงิานในหนาท่ีครูดานตาง ๆ ไดแก  งานครูประจําชัน้   งานธุรการชั้นเรียน   งานบริการ งาน

แนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนในลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไข

ปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมีการศึกษา

สังเกต การบริหารจัดการชั้นเรียน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนา

ผูเรยีนสามารถจัดการเรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัตงิานอื่นท่ี

ไดรับมองหมาย  



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                           หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ) 
 

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and 

core contents of their major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with 

general affairs, service, educational guidance, students activities, cooperate with communities 

to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, 

observing learning management, learning measurement and evaluation, integration of 

learners development, capable to teach according to the field of teaching internship, 

participate other assigned duties 

               รายวิชานี้กําหนดใหนักศึกษาตองปฏิบัติการสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8  –   10  

ชั่วโมงตอสัปดาห และปฏิบัตงิานในหนาท่ีครูอ่ืน ๆ รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรียน 

สําหรับผูท่ีปฏิบัตหินาท่ีสอนในสถานศกึษาอยูในขณะนัน้  สามารถยกเวนการเรียนรายวิชานี้ โดย

ขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ ในหนาท่ีครู 
 

1005812      การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2                                                              6(480) 

                       (Teaching Internship 2) 

                       ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงชัน้และสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดย

จัดการเรยีนรูในกลุมสาระการเรยีนรู  หรอืรายวิชาเดมิ  การปฏิบัตงิานในหนาท่ีครูอยางตอเนื่อง  

การออกแบบการเรียนรู  การประเมิน  การปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรียนรูให

เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู  ทําการวจัิยเพ่ือพัฒนา

ผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวิจัย  เพ่ือพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  หรือแบงปน

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัตงิานอื่นท่ี

ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the 

core content of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, 

assessing, improving and developing learning management according to learners’ 

capability, report of learning management, conducting studies on learners development, 

improving and studying on research to develop learners ability, exchanging experiences 

and knowledge in educational seminar to develop learners capability and participate other 

assigned duties 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

              รายวิชานี้กําหนดใหนักศึกษาตองปฏิบัติการสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8  –   10  

ชั่วโมงตอสัปดาห  และปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอ่ืน ๆ รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรียน 

สําหรับผูท่ีปฏิบัตหินาท่ีสอนในสถานศกึษาอยูในขณะนัน้  สามารถยกเวนการเรียนรายวิชานี้ โดย

ขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ ในหนาท่ีครู 
 

2.2  กลุมวชิาเอก 

  2.2.1  วชิาเอกภาษาจนี 
 

1023220   การศกึษารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี                                3(2-2-5)  

    (Activities Design for Chinese Language Teaching Studies ) 

   รูปแบบ  เทคนคิการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท่ีใชในการสอนภาษาจนีกลางการจัดทาํ 

กจิกรรมการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลการจัดทํากจิกรรม และความคิดสรางสรรค 

ในการจัดกจิกรรมการสอนภาษาจนีเพ่ือกระตุนและสรางแรงจูงใจตอผูเรยีน  

           Types and techniques for designing the learning activities used in Chinese language  

teaching, Chinese learning activities administration, measurement and evaluation of the  

activities, its creativity in Chinese learning in order to increase learners ‘motivation 

 

1023221     การวเิคราะหความผิดพลาดในการเรยีนภาษาจนีสําหรับนักศกึษาตางชาติ   3(2-2-5)                   

        (Chinese error analysis Learning) 

   ปญหาในการเรยีนภาษาจนี วิเคราะหความผดิพลาดท่ีเกดิขึ้น  ขอเสนอแนะ  เทคนคิ

การการแกไขอยางถกูตอง ในการเขยีนตัวอักษรจนีและหลักไวยากรณจนี 

   Chinese learning problems, error analysis, suggestion and corrective technique on 

Chinese letter writing and Chinese grammar 

 
 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1043117        การวดัผลและการประเมนิผลภาษาจนี     3(2-2-5)    

           (Measurement and Evaluation for Chinese Learning) 

     หลักการและกระบวนการในการวัดผลและประเมินผลทางภาษาจนี  การสรางเครื่องมือ 

ในการวัดและประเมินผลภาษาจีน  ฝกปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาการ

รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

   Principles and procedures of Chinese measurement and evaluation, tools 

construction for Chinese measurement and evaluation, Educational measurement and 

evaluation practice, learning achievement report 

 

1043118       สถติิเพ่ือการวจิยัและการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาจนี     3(2-2-5)                

     (Statistics for Research and Development for Chinese Teaching and Learning) 

     งานวจัิยทางการศกึษา  ประเภทของขอมูล  ระดับการวัด  ทบทวนสถติพ้ืินฐาน สถติิ

อางอิง  ศกึษาสถติท่ีิใชในการวจัิยและการเลอืกใชสถติทิี่เหมาะสมกับงานวจัิย  การวเิคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป  การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมูลและการแปลความหมาย 

รูปแบบการทําวิจัยในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับภาษาจนี  ไดแก  การทาํวิจัยดานการใชภาษาจีน 

ปญหาการเรยีนการสอนภาษาจนีในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาการการเรยีนการสอน

ภาษาจนี 

          Educational research, types of data, level of measurement, fundamental statistics  

revision, referential statistics, research statistics  studies, choosing appropriate statistics for  

the research, data analysis using the ready-made programs, data analysis presentation,  

data interpretation, types of research related to Chinese; for example, Chinese usage,  

relevant Chinese learning problems for improving Chinese learning and teaching 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1571107 ภาษาจนีระดบัตน 1     3(2-2-5) 

 (Basic Chinese I) 

ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจนี  ฝกอานศัพท  

วล ี ประโยคและขอความอยางงาย  ศกึษาและฝกเขยีนโครงสรางพ้ืนฐานของรูปประโยคท่ีสัน้

และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรมจนี - ไทยและไทย – จนี 

Content of this subject includes Mandarin Chinese phonetics and introduction to 

Chinese letters, practice of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, 

study and practice of basic Chinese structure writing including study and practice of using 

a Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 

 

1571108 ภาษาจนีระดบัตน 2 3(2-2-5)                   

  (Basic Chinese II) 

 วชิาท่ีตองเรยีนมากอน 1571107 ภาษาจนีระดบัตน 1   

ทักษะดานฟง  พูด  อานและเขียน  ฝกการอานศัพท  วลีท่ียากข้ึน  อานประโยคและ

ขอความท่ียาวข้ึน  เพ่ือทําความเขาใจและใชไดถูกตอง  ศึกษาลักษณะโครงสรางของรูป

ประโยคท้ังในภาษาพูดและภาษาเขียนเพ่ือการสื่อสาร  เนนเรื่องการออกเสียงจีนกลางใหได

มาตรฐาน 

Four skills in listening, speaking, reading and writing by more ifficult vocabularies, 

phrases and longer texts are practiced. To study the structures of the sentence pattern in 

both spoken and written language to be communicable and focusing on standard and 

clear pronunciation 

 

1571116 ระบบเสียงภาษาจนีกลาง       3(2-2-5) 

 (Sound System of Mandarin Chinese) 

ระบบเสยีงภาษาจนีกลางท้ังหนวยเสยีงพยัญชนะ  สระ และวรรณยุกต วิเคราะห

ปญหาในการออกเสยีง  โดยศกึษาเปรยีบเทียบกับระบบ  เสยีงภาษาไทย  ฝกเสยีงภาษาจนี 

ท่ีเปนสาํหรับ  ผูเรยีนไทยและแกไขออกเสยีงใหถูกตอง 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

The Chinese phonetics system, included consonants, vowels and tones, was 

studied. Analyze the pronounce problems by comparing with Thai phonetics system, then 

figure out efficiently methods to resolve problem 

  

1571117   อักษรจนีศกึษา                 3(2-2-5) 

  (Chinese Characters Studies) 

         ประวตัคิวามเปนมาของตัวอกัษรจนี  ววัิฒนาการ  โครงสรางและรูปแบบการสราง

ตัวอักษรจนี  อักษรจนีโบราณสูอักษรจนียอสมัยปจจุบนั  

 The historical background of Chinese characters, including the innovation, 

structure, and the form of character invention, old and modern Chinese 
 

1571205 การฟงและการพูดภาษาจนี 1      3(2-2-5) 

 (Chinese Listening and Speaking  I) 

การฟงบทสนทนา  การเลาเรื่อง  การอธิบายอยางงาย  ฝกสนทนาเรื่องทั่วไปในชวิีต 

ประจําวัน  เพ่ือใชภาษาจนีไดคลองแคลว  โดยเนนความสามารถการฟงและการพูด 

The objective of this course is to practice listening skill with the simple texts, 

included conversation, narrative and description. To emphasize on practicing in both  

speak and listen by conversations with the general, daily-life topics to achieve fluency 

in Chinese. 

 

1571206       การฟงและการพูดภาษาจนี 2      3(2-2-5) 

                  (Chinese Listening and Speaking  II) 

                  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน   1571205  การฟงและการพูดภาษาจนี 1  

หลักการ วิธกีาร ในการฟงและการพูดภาษาจนีตอเนื่องจากการฟงและการพูดภาษาจนี 1  

ฝกฟงและพูดในรูปแบบของการสนทนาในหัวขอท่ีกําหนด  ฝกพูดในกลุม  ฝกพูดในหัวขอท่ีกําหนด 

ฝกพดูในท่ีประชุม เพ่ือเพ่ิมประสบการณความสามารถและทักษะในการฟงและพดูย่ิงข้ึน 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)  

  

The course content includes the principles and methods of Chinese in both listening 

and speaking which is continual  with the “Chinese Listening and Speaking1”. Practicing 

both listening and speaking by conversations with given topics. To enhance speaking and 

listening ability and skill, practice should be conducted in the way of group dialogue with 

the given topics and meeting 
 

1571207    การอานและการเขียนภาษาจนี 1       3(2-2-5)    

           (Chinese Reading and Writing I) 

   การอานงานเขยีนประเภทตางๆ เชน ประกาศ อนุเฉท การบรรยายเรียงความอยางงาย 

จดหมายและบทความขนาดสั้น  จับใจความสําคัญ  ฝกเขียนขอความสั้น ๆ เชน การเขียน

ประวัตสิวนตัว บัตรเชญิ บัตรอวยพร  ถายทอดความหมายได 

Methods of reading various kinds of writing such as announcements, phrases, 

fundamental essays, letters, and short articles, practice of effective writing short paragraphs 

including bibliography, invited letters, congratulations card etc. 
 

1571208       การอานและการเขียนภาษาจนี 2                3(2-2-5)    

           (Chinese Reading and Writing II) 

                  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน 1571207 การอานและการเขียนภาษาจนี 1 

   การอานงานเขยีนประเภทตาง ๆ เชน การบรรยาย  เรยีงความ  งานเขียนขนาดสัน้       

เขียนสรุปสาระสาํคัญจากเรื่องไดอยางถูกตองตามหลกัการเขียน 

   Practice of reading various kinds of writing such as essays and short articles,  

also the summary writing of those materials 
 

1572107      หลักไวยากรณและโครงสรางภาษาจนี 1                         3(2-2-5)  

           (Chinese Grammar and structure of Chinese I) 

      เสยีง  หนวยคํา  การสรางคํา การประกอบคํา  วล ี ประโยค  โครงสรางประโยค   

ศกึษาหลักไวยากรณจนี 

             The study of sounds, word formation, phrases, sentences, principles of Chinese  

                   grammar structure 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา)  

 

1572108    หลักไวยากรณและโครงสรางภาษาจนี 2             3(2-2-5)                 

(Chinese Grammar  and structure of Chinese II) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน 1572107 หลักไวยากรณและโครงสรางภาษาจนี 1 

      ลักษณะโครงสรางของภาษาจนีที่สูงขึ้น  วิเคราะหและแกไข  อธบิายและเขียน 

         รูปประโยคภาษาจนีใหถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาจนี 

            Scope on the more complicated Chinese language structure, aim to analyze 

     and discuss the structure according to the correct frame work   

 

1572505       วัฒนธรรมจนี                    3(2-2-5) 

 (Chinese Culture) 

                            ลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรมจนี  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี  ความเชื่อ คานยิม ศลิปะ 

ดนตร ี  นาฏศลิป มารยาท และการดาํรงชวีติของชาวจนีโดยสังเขป 

         General characteristics of Chinese culture, traditions, beliefs, values, ethics, art, 

music, dance and manners. And  the living style of Chinese in brief 
 

1573103 ภาษาจนีระดบักลาง 1                 3(2-2-5) 

 (Intermediate Chinese  I) 

ทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขยีน ในรูปแบบตาง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนข้ึน  โดยเนน

การวิเคราะหเนื้อหาสาระ  และการใชภาษาสื่อความหมายไดถกูตองรวดเร็ว  กะทัดรัดและ

ศกึษาอักษรตัวยอและคาํศัพทสมัยปจจุบัน 

           Practice of four skills, listening, speaking, reading and writing, in different ways  

which with more complex content.  Putting emphasis on how to analyze and do meaningful,  

rapid and compact expression. Study with simplified letters and modern phrases
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1573104 ภาษาจนีระดบักลาง 2      3(2-2-5) 

 (Intermediate Chinese  II) 

 วชิาท่ีตองเรยีนมากอน 1573103  ภาษาจนีระดับกลาง 1  

ทักษะการฟง  พูด  อาน  เขยีนในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาซับซอนย่ิงข้ึน  โดยเนน

ความเขาใจและทักษะในการใชภาษาท่ีกะทัดรัดและสละสลวยไดถูกตองกับเนื้อหาและ

ความคดิ 

Practice of four skills, listening, speaking, reading and writing, in different ways 

which with more complex content. Putting emphasis on understanding and skills in 

compact and fluently expressing according to the content and ideas 
 

1573605   การแปลภาษาจนี 1                  3(2-2-5)    

           (Chinese Translation I) 

       หลักการและเทคนคิข้ันพ้ืนฐานในการแปลอยางมรีะบบจากภาษาจนีเปนภาษาไทย และ

จากภาษาไทยเปนภาษาจนี  ท้ังการแปลในระดับ คํา  วล ี ประโยคจนถงึการแปลบทความสัน้ ๆ 

       Fundamental principles of translation in all levels – words, phrases, sentences and 

short articles, from Chinese into Thai and Thai into Chinese 
 

1573606   การแปลภาษาจนี 2                 3(2-2-5)   

           (Chinese Translation II) 

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน 1573605 การแปลภาษาจนี 1  

   การแปลประโยคท่ียากและมีความซบัซอนมากขึ้นจากภาษาจนีเปนภาษาไทยและจาก

ภาษาไทยเปนภาษาจนี  เชน การแปลขาว  บทความทางวิชาการ  งานเขียนประเภทตาง ๆ 

   Translation more complicated sentences from several materials such as news, 

academic journals, different kinds of writing e.g. from Chinese into Thai, and from Thai  

into Chinese 
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1574105        การวเิคราะหแบบเรยีนจนี                   3(2-2-5)   

        (Textbook  Analysis) 

    การวเิคราะหองคประกอบ  พิจารณาเนื้อหาของแบบเรยีน  ตามความเหมาะสมกบั

ผูเรยีนในแตละระดับ  ความสอดคลองกบัเนื้อหาของหลกัสูตรท่ีเปดสอน 

       Textbook components and content analysis based on different levels of learners, 

     textbook and curriculum content accordance analysis 
 

1574106       ส่ือมัลติมเีดยีและส่ือโสตทัศนสําหรบัภาษาจนี               3(2-2-5)    

          (Chinese Audio-Visual Media) 

  การฟงภาษาจนีจากสื่อวิทยุและโทรทัศนโดยมุงเนนความเขาใจคําศัพท  สํานวน  

ประโยค  ความหมายและสามารถจับใจความสาํคัญไดรวมถงึการสื่อสารสาํหรับความตองการ

ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

         Listening on Chinese language from multimedia channel (T.V., internet etc.), 

     be comprehensive about vocabularies, idioms, sentences, meanings and also be able 

        to make a summary, Audio-Visual Media for Children with Special Needs 
 

1574514     วรรณกรรมจนีปจจบุัน                    3(2-2-5)    

            (Modern Chinese Literature) 

         ประวัตวิรรณกรรมจนี สํานวนภาษา ลักษณะสําคัญของวรรณกรรม วรรณกรรม 

         ประเภทตาง ๆ เรื่องสัน้  บทความ  บทรอยกรอง  บทละครท่ีสําคัญในปจจุบัน  

      History of Chinese literature, including the significant characteristics of language 

      use, the different genres (short story, article, poem, up- to- date drama plot e.g.) 
    

1574901       สัมมนาการเรยีนการสอนภาษาจนี       3(2-2-5)  

            (Seminar in Teaching Chinese as a Foreign Language) 

           อภิปรายและนําเสนอหัวขอทีเ่กี่ยวกับภาษาจนี  ทฤษฎี  แนวความคิดตลอดจนวิธีการ    

สอนภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศเพ่ือนาํไปประยุกตใชในการสอนอยางมปีระสทิธิภาพ 

        Scope on the discussion and presentation about Chinese theory, the methods of 

teaching Chinese as a foreign language in order to apply on effective teaching 
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  2.2.2 วชิาการสอนภาษาจนี 

 

1023307   การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ             3(3-0-6)    

           (Teaching Chinese as a foreign Language) 

  ทฤษฎี  หลักการสอน  และหลกัการเรยีนรูภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ  การ

เลอืกใชกระบวนการเรยีนรูภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ  รูปแบบการสอน  เทคนคิการ

สอน  และการทําจัดทําแผนการสอนท่ีเหมาะสม 

  The theory and principles of Teaching Chinese as a foreign language, including the  

patterns, techniques, and lesson plans 
 

1023308    การสอนระบบเสยีงภาษาจนีกลาง      3(2-2-5)    

            (Teaching Chinese Phonology) 

      หลักการ  ระบบ และเทคนคิการสอนการออกเสยีงภาษาจนี  วิเคราะหปญหาใน 

         การออกเสยีงท่ีเกดิข้ึน  รวมท้ังเทคนคิวิธกีารแกไขการออกเสยีงใหถูกตองตามมาตรฐาน 

         ภาษาจนีกลาง 

      Principles and techniques of speech sound, including the properties, transcription 

    of the right utterance by using standard Mandarin Chinese 
 

1023309   การสอนไวยากรณภาษาจนี         3(2-2-5)      

           (Teaching Chinese Grammar) 

   หลักการและเทคนคิการสอนไวยากรณภาษาจนี  วิเคราะหปญหาในการสอนไวยากรณ

ภาษาจนี  รวมท้ังวธีิการและแนวทางการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูเรยีนภาษาจนี 

      Principles and techniques of teaching skills, analysis the teaching problems including

     the appropriate methods for learners 
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1023310    การสอนอักษรจนี                             3(2-2-5)      

           (Teaching Chinese Characters) 

        ความรูพื้นฐานเกีย่วกับอักษรจนี  ววัิฒนาการอักษรจนี  และหลกัการเขียนอักษรจนีท่ี

ถูกตอง  วิเคราะหปญหาในการเรยีนการสอนอักษรจนี  รวมท้ังหลกัการและเทคนคิการสอน 

การเขียนอกัษรจนีใหถกูตองตามหลกัการเขยีน   

       Fundamental knowledge of Chinese characters, including the development, teaching 

     and learning problem analysis, also the correct principles of Chinese character writing 
 

1572506   การเปรยีบเทียบภาษาจนีและภาษาไทย      3(3-0-6)  

           (Thai and Chinese Comparative Studies) 

    การเปรยีบเทยีบโครงสรางทางภาษาระหวางภาษาจนีและภาษาไทย  ในเรื่องของระบบ 

เสยีง  คํา  วล ี  ประโยค  เปนตน  และสามารถอธิบายความเหมือนและความแตกตางของท้ัง 

สองภาษาได 

         Thai and Chinese structural comparative studies in terms of sound system, word, 

phrase and sentence, making a clear distinction between Thai and Chinese similarities and 

differences 
 

2.2.3 วชิาเลือก 

1572402        ทักษะคอมพิวเตอรจนี        3(2-2-5)  

           (Computer Skills in Chinese) 

คําศัพทภาษาจนีดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอรภาษาจีน  การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการทํางาน  ตลอดจนการสืบคน

ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

  Terminology in Chinese of  Computer and Information Technology. Basic  knowledge

            about computer systems, the application in Chinese. As well as serving the Internet 
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1572502        ประวัติศาสตรจนี                                                         3(3-0-6) 

 (Chinese History) 

ประวัตศิาสตรของจนีและอารยธรรมจนีตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบันโดยสังเขป  โดยเนน

เหตุการณและบุคคลสําคัญในประวตัศิาสตรจนี  โดยเฉพาะยุคสามกก 

    The objective of this course is to study Chinese history and civilization from past to 

the present,in brief, by focusing on prominent events and persons, especially “The Three 

Kingdoms era” 
 

1573205      การสนทนาภาษาจนี                3(2-2-5)                  

                   (Chinese Convesation)     

                การสนทนาภาษาจนีในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยเนนการใช 

                  ถอยคําที่เหมาะสม  ท้ังการตดิตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ 

             Formal and informal Chinese conversation that focuses on appropriate language 

                  and communication in various contexts 
 

1573306    การอานหนังสือพิมพจนี       3(2-2-5)               

                   (Chinese Newspaper Reading) 

      คําศัพทสํานวน  และวัจนลลีา  ของหนังสอืพิมพภาษาจนี  และฝกการอานขาวท้ังภายใน 

      ประเทศและตางประเทศจากหนงัสอืพิมพจนี  โดยสรุป  และจับใจความสาํคัญสามารถถายทอด  

                   ได 

        Words, idioms and styles of the Chinese newspaper, national and international news  

reading practice from the Chinese newspaper, news summarization, understanding the  

main ideas and explaining the news 

1573511        นทิานสุภาษิตจนี                 3(3-0-6)    

            (Chinese Proverbial Tales) 

          คตธิรรมและปรัชญาชวิีตจากนทิานสุภาษิตจนี  รวมท้ังการใชสุภาษติจนีใหเหมาะสม 

       กับสถานการณในชวิีตประจาํวัน 

       Moral and philosophy from the Chinese proverbial tales, appropriate use of 

    the Chinese proverbial tales in daily life 
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1573607     ภาษาจนีสําหรับการสอบวดัระดับความรูภาษาจนี           3(2-2-5)    

                    (Chinese for Hanyu Shuiping Kaoshi Training (HSK))  

          คําศัพทและสาํนวน  โครงสรางไวยากรณ ทักษะในการฟง  อาน  และเขียน  ฝกการทํา 

แบบทดสอบเสมือนจรงิเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรูภาษาจนี HSK 

       Words and idioms, grammar structure, listening, reading and writing skills,virtual  

test practice for the Hanyu Shuiping Kaoshi Training 
 

1574102       ภาษาจนีระดบัสูง         3(2-2-5) 

                   (Advanced Chinese) 

                              งานเขียนตาง ๆ ทัง้บันเทิงคด ี และสารคด ี จดบันทึก  ยอความ  สุนทรพจน  ขยาย 

ความ  แสดงความคิดเหน็เกีย่วกับสิ่งท่ีไดอาน  ไดพบ  ไดเห็นและฟง  เพ่ือใหสามารถจับใจ 

ความหลกัและพลความได  

            The objective of this course is to study various writing, such as fiction and 

documentary. Taking notes, briefing texts, delivering speeches, expanding texts and  

expressing ideas related to  what had read, heard and seen to be able to catching the 

main idea and conclution 
 

1574403       การพูดภาษาจนีในท่ีชุมชน             3(2-2-5) 

                   (Chinese Public Speaking) 

          ทักษะการพูดภาษาจนีในท่ีประชุมชน  การกลาวสุนทรพจนภาษาจนี 

      Chinese public speaking skill, Chinese speech 
 

1574507     ศลิปะการตอสูจนี                 2(1-2-3) 

         (Chinese Wushu) 

      หลักการเบ้ืองตนและทักษะโดยใชศลิปะการตอสูแบบจนี  เชน  รํามวยจนี  รําดาบ  

                    รํามวยไทเกก  รําพัด  เปนตน 

           Chinese Gongfu or Wushu, or martial arts, has been  practiced for several thousand      

           years by people in China for physical training and self-defense. Traditional Chinese martial 

           arts are including as dance, Chinese boxing, Tai Chi, sword dancing, fan dance, etc 
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1574509       ศลิปะการตัดกระดาษจนี        2(1-2-3)              

                  (Chinese Style Paper Cutting) 

    ศลิปวัฒนธรรมจนีแบบดัง้เดมิ  ในการตัดกระดาษเปนลวดลายสวยงาม  เพ่ือใชตกแตง 

บานเรอืนในเทศกาลตาง ๆ ของจนี  ตลอดจนฝกฝนความเชี่ยวชาญและความประณตีตามแบบ

วัฒนธรรมประเพณดีัง้เดมิ 

         Chinese Paper Cutting or Jianzhi (剪纸) is the first type of paper cutting design,     

        since paper was invented by CaiLun in the Eastern Han Dynasty in China. Because the 

cut outs are also used to decorate doors and windows, they are sometimes referred to     

"chuanghua" (窗花), meaning Window Flower. The objectives are students are able to imply 

paper cutting into decorating house and become an expert at last. 
 

1574515       ศลิปะการเขียนตัวอักษรจนี                2(1-2-3)  

           (Chinese Calligraphy) 

      ประวัติความเปนมาของศลิปะการเขียนพูกันจนี  ศึกษาหลักการเขียนตัวอักษรจนี        

           รูปแบบตาง ๆ โดยใชพูกันจนี  โดยเนนศลิปะความงดงามดานตัวอักษรจนีและสนุทรยีภาพ 

ทางภาษา 

          History of Chinese Calligraphy, various Chinese writing studies by using the  

Chinese paintbrush, artistic beauty of the Chinese letters, and aesthetic language   

      

1574516   ศลิปะดนตรไีทย- จนี  และระบําจนี     2(1-2-3) 

       (Thai - Chinese Arts- Music and Dancing) 

     ประวัตคิวามเปนมาดานศลิปะดนตรีไทย – จนี สมัยโบราณจนถงึปจจุบัน  ฝกทักษะการ

ขับรองและบรรเลงเพลงจนีเบ้ืองตน  การแสดงนาฏลลีาไทย-จนีพ้ืนฐาน  สามารถนาํความรูท่ี

ไดรับไปประยุกตใชในการสอนได 

        History of Thaii-Chinese art and music from past to present, fundamental Chinese  

         singing  practice, fundamental Thai - Chinese dancing performance, applying knowledge      

          learned in teaching 


