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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
CHN 1107 ภาษาจีนระดับตน 1
3(3-0)
Basic Chinese 1
ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง และหลักเบือ้ งตนของตัวอักษรจีน ฝก
อานศัพท วลี ประโยคและขอความอยางงาย ศึกษาและฝกเขียนโครงสรางพื้นฐานของรูปประโยค
ที่สั้นและงาย ตลอดจนศึกษาและฝกการใชพจนานุกรมจีน – ไทย และ ไทย - จีน
CHN 1108

ภาษาจีนระดับตน 2
3(3-0)
Basic Chinese 2
ฝกทักษะดานการฟง พูด อานและเขียน ฝกการอานศัพท วลี ที่ยากขึ้น อาน
ประโยคและขอความที่ยาวขึน้ เพื่อทําความเขาใจและใชไดถูกตอง ศึกษาลักษณะโครงสรางของ
รูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพือ่ การสื่อสาร เนนเรื่องการออกเสียงภาษาจีนกลางให
ไดมาตรฐาน
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CHN 1109

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
3(2-2)
Sound System of Chinese
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลางทั้งหนวยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
วิเคราะหปญหาในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝกออกเสียง
ภาษาจีนกลางที่เปนปญหาสําหรับผูเรียนชาวไทยและแกไขการออกเสียง ใหถกู ตอง
CHN 1201

การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝกการฟงบทสนทนา การเลาเรื่อง การอธิบายอยางงาย ฝกสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อใชภาษาจีนไดคลองแคลว โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
CHN 1202

การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2)
Chinese Listening and Speaking 2
ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟงและพูดภาษาจีนตอเนื่องจากการฟงและพูด1 ฝก
ฟงและพูดในรูปแบบของการสนทนา ในหัวขอทีก่ ําหนด ฝกพูดในกลุม ฝกพูดในหัวขอทีก่ ําหนด
ในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณความสามารถและทักษะในการฟงและการพูดยิ่งขึ้น

CHN 2101

ภาษาจีนระดับตน 3
3(3-0)
Basic Chinese 3
ศึกษาการใชคําและหนาที่ของคํา ความสัมพันธของคําตางๆ ในวลีและประโยค
อยางงาย เพือ่ ใหสามารถเรียบเรียงขอความ ทั้งในการพูดและการเขียน ไดอยางถูกตองตามหลัก
ภาษาและความนิยม
CHN 2102

ภาษาจีนระดับตน 4
3(3-0)
Basic Chinese 4
ศึกษาวลีและหนาที่ของวลีประโยค ศึกษารูปแบบประโยคตางๆ เพื่อสามารถ
เรียบเรียงขอความทั้งในการพูดและการเขียนไดอยางถูกตองตามหลัก ภาษาและความนิยม
CHN 2301

การอานภาษาจีน 1
Chinese Reading 1

3(3-0)
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ฝกอานงานเขียนขนาดสั้นประเภทตางๆ เชน ประกาศ อนุเฉท การบรรยาย
เรียงความอยางงาย จดหมายและบทความขนาดสั้น ฝกความเร็วในการอานโดยจับใจความสําคัญ
และวัตถุประสงคของผูเขียนได
CHN 2302

การอานภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Reading 2
ฝกความเร็วในการอานงานเขียนประเภทตางๆ ที่ยากและยาวขึ้น เชน การบรรยาย
เรียงความ บทความ สามารถจับใจความไดดยี ิ่งขึ้น และเขียนสรุปเนือ้ หาของบทที่อานและยอเรื่อง
บทอานนั้นๆ ได
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CHN 3101

ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Chinese 1
ฝกการฟง พูด อาน และเขียน ในรูปแบบตางๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนขึ้น โดยเนน
การวิเคราะหเนื้อหาสาระ และการใชภาษาสื่อสารความหมายไดถูกตองรวดเร็ว กะทัดรัด และ
ศึกษาอักษรตัวยอและคําศัพทสมัยปจจุบัน
CHN 3102

ความเขาใจ
ความคิด

ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(3-0)
Intermediate Chinese 2
ฝกการฟง พูด อาน เขียน ในรูปแบบตางๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนยิ่งขึ้น โดยเนน
และทักษะในการการใชภาษาทีก่ ะทัดรัดและสละสลวยไดถูกตองกับเนื้อหาและ

CHN 3103

หลักภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Grammar
ศึกษาลักษณะโครงสรางของภาษาจีน ศึกษาและวิเคราะหชนิด ความหมายและ
หนาที่ของหนวยคํา ระบบการสรางคํา ระบบการใชคาํ วิเคราะห รูปประโยคและฝกการเขียน
ประโยคภาษาจีน ใหถูกตองตามหลักภาษา
CHN 3401

การเขียนภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Writing 1
ฝกเขียนขอความอยางงาย เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เชน จดหมายสวนตัว บันทึก
ประจําวัน เพือ่ ฝกใหสามารถใชคําศัพทตางๆ ที่เรียนแลวมาสื่อความหมายของตนใหผูอื่นทราบได
CHN 3601

การแปลภาษาจีน 1
3(3-0)
Chinese Translations 1
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยใหเปนภาษาจีน
และภาษาจีนใหเปน
ภาษาไทย ตั้งแตการแปลประโยคจนถึงการแปลขอความ บทสนทนาและบทความขนาดสั้น
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CHN 4101

ภาษาจีนระดับสูง
3(3-0)
Advanced Chinese
ศึกษางานเขียนตางๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึก ยอความ ขยายความ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ ที่ไดอาน ไดพบ ไดเห็นและไดฟง เพือ่ ใหสามารถจับใจความหลัก
และพลความได
CHN 4504

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0)
Introduction to Chinese Literature
ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตางๆ ที่สําคัญของวรรณคดีจนี
ตั้งแตสมัยกอนราชวงศฉนิ จนถึงปจจุบันอยางสังเขป โดยคัดเลือกจาก วรรณคดีจนี ที่สําคัญในแต
ละสมัย

CHN 4505

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศจีน
3(3-0)
Introduction to China
ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจการคา ประชากร การเมืองการปกครอง และ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศจีน รวมทั้ง ชนชาติ ศาสนา
การศึกษาของจีนโดยสังเขป
เลือก
CHN 2201

การฟงและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2)
Chinese Listening and Speaking 3
ศึกษาการฟงและการพูดตอเนื่องจากการฟงและการพูดภาษาจีน 2 โดยเนนการ
ฝกทักษะการฟงและการพูดในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณ ความสามารถและทักษะการฟง
และการพูด
CHN 2202

สนทนาภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Conversation
ฝกการสนทนาภาษาจีน โดยเนนการพูดปากเปลา และสําเนียงที่เปนมาตรฐาน
การออกเสียงใหถูกตองชัดเจน การใชถอยคําใหเหมาะสมกับเหตุการณและสภาพแวดลอม
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CHN 2501

นิทานสุภาษิตจีน
Chinese Proverbial Tales
ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อของจีน
สุภาษิตจีนไดอยางเหมาะสม

3(3-0)
เนนคติธรรมและปรัชญาชีวิตและรูจักใช

CHN 3301

การอานหนังสือพิมพจีน 1
3(3-0)
Reading of Chinese Newspaper 1
ฝกการอานขาวและบทความตางๆ ในหนังสือพิมพ เชน ขาวทัว่ ไปทั้งในประเทศ
และตางประเทศบทความเชิงวิจารณ บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการโดยเนนการเขาใจ
ศัพท สํานวนที่ใชในภาษาหนังสือพิมพ
CHN 3302

การอานภาษาจีน 3
3(3-0)
Chinese Reading 3
อานขอความประเภทตางๆ และวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี
โดยเนนการตีความและสามารถถายทอดความรูความเขาใจจากขอความที่อานสามารถแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิจารณจากเรื่องทีอ่ าน และสามารถสรุปใจความโดยสังเขปได

CHN 3402

การเขียนภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Writing 2
ฝกเขียนขอความตามประเพณีนยิ ม เชน จดหมายธุรกิจ บัตรเชิญ บัตรอวยพร
ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้เพื่อฝกใหสามารถนําคําศัพทตางๆ ที่เรียนแลวมา แสดงความ
ประสงคของตนไดถูกตองตามยุคสมัยและประเพณีนิยม

CHN 3501

วัฒนธรรมจีน
3(3-0)
Chinese Culture
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ คานิยม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และมรรยาทของจีนโดยสังเขป
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CHN 3503

ประวัติศาสตรจีน
3(3-0)
Chinese History
ศึกษาประวัติศาสตรของจีนและอายธรรมจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยสังเขป
โดยเนนเหตุการณและบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรจนี

CHN 3505

วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0)
Evolution of Chinese Calligraphy
ศึกษาประวัติความเปนมา วิวฒ
ั นาการของศิลปะการเขียนตัวหนังสือจีนตั้งแตสมัย
อักษรจารึกโบราณจนถึงระบบตัวอักษรสมัยปจจุบนั เพือ่ ใหเขาใจโครงสรางตัวอักษรจีน และการ
เปลี่ยนแปลงในแตละยุคแตละสมัย ศึกษาทฤษฎีและฝกหัดลีลาการเขียนตัวอักษรจีนดวยพูกนั

CHN 3602

การแปลภาษาจีน 2
3(3-0)
Chinese Translation 2
ศึกษาหลักและวิธีการในการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษา
จีน ฝกแปลขอความและบทความที่ยากขึ้น ฝกแปลบทความเอกสาร สุนทรพจน และจดหมาย
ประเภทตางๆ
CHN 4301

ภาษาจีนโบราณ
3(3-0)
Classical Chinese
ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร เพื่อใหเขาใจลักษณะโครงสรางไวยกรณ
และ ความหมาย โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชคําคัพทและ หลักภาษา ระหวางภาษาจีน
โบราณกับภาษาจีนปจจุบัน
CHN 4302

การอานหนังสือพิมพจีน 2
3(3-0)
Reading of Chinese Newspaper 2
ฝกการอานเชิงวิเคราะห และวิจารณขาว และบทความตางๆ ในหนังสือพิมพ
โดยศึกษาลีลาการเขียน ตลอดจนวัตถุประสงคและทัศนะของ ผูเขียน
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CHN 4401

การเขียนรายงานภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Report Writing
ฝกการเขียนรายงานการคนควาเปนภาษาจีน
การตีความหมายหัวขอเรื่องวาง
โครงเรื่องวิธีรวบรวมขอมูลจากการอาน การเรียบเรียงเนื้อความ การใชถอยคําที่มนี ้ําหนัก การอาง
เหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม

CHN 4501

เรื่องสั้นจีน
3(3-0)
Chinese Short Stories
ศึกษาเรื่องสั้นรวมสมัยของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเรื่องที่อานและสรุปได

CHN 4502

นวนิยายจีน
3(3-0)
Chinese Novels
ฝกทักษะการอานและวิเคราะหบทคัดเลือกจากนวนิยายจีนสมัยราชวงศหมิง ชิง

และสมัยใหม
CHN 4701

หนังสือแบบเรียนภาษาจีน
3(3-0)
Chinese Instructional Materials
ศึกษาแบบเรียนภาษาจีนในระดับตางๆ วิเคราะหแบบเรียนนัน้ ๆ เพื่อนําไปใชใน
การทดลองสอน และเพื่อการศึกษาตอไป ฝกการสรางแบบเรียนทีส่ อดคลองกับจุดมุงหมายและ
การสรางแบบฝกที่เพิ่มเติม
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2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของครู การพัฒนาจิ ตวิญญาณแหงความเป นครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรีย นรูแ ละภูมิป ญญาท องถิ่น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ความหมายและความสําคัญของหลักสู ตร ประเภทของหลัก สูตร องคประกอบของหลัก สูตร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
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CI

2303 หลักการจัดการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู ระบบการเรียนรู กระบวน
การจัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู
ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ ประโยชน และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน

ER

3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0)
Research for Teaching and Learning Development
ความหมายและลักษณะของการวิจัย
วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฝกปฏิบัติ การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
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PG

1203 การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอ
การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน
PG

3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
3(3-0)
Activity Organization for Student Development
ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเปนมาของการประกันคุ ณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE

3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษ ความหมายและความมุ ง หมายของการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม การปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
FE

3204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน

FE

CI

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

3201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความมุ ง หมายของกิ จ กรรมร ว มหลั ก สู ต ร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร
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CI

3210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น

CI

3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํ า เข า สู บ ทเรี ย น การเร า ความสนใจ การตั้ ง คํ า ถาม การใช สื่ อ การเรี ย นการสอน
การเล า เรื่ อ ง การเสริ ม แรง การใช กิ ริ ย าท า ทางและวาจา การใช ก ระดานดํ า การอธิ บ าย
ยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด
CI

3302 การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน
การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน

48
CI

4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร การออกแบบและการสร า งสื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร การจั ด กิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI

1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรู ปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชแ ละเลื อกรับขอมูลขาวสารที่เ ปน ประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
ETI

3301 การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย การจั ด การศึ ก ษาโดยผ า นระบบสื่ อ ทางไกลในรู ป แบบต า ง ๆ การใช เ ครื อ ข า ยสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล
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ER

4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการทางการศึ ก ษา
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility
Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ
PG

2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน
PG

3101 ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค
PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสํา คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิท ยาสั ง คม กลุ ม และกระบวน
การกลุ ม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยา บทบาท และการคล อ ยตาม
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน) จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ
แรงจูงใจในทางสังคม การรวมมือ การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปนผูนํา
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
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PG

3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สง ผลต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวเด็ ก วั ย รุน ในโรงเรี ย น
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว
PG

3502 จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของครู แ นะแนว กลไกความสํ า เร็ จ ของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน

PG

3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน

EA

1101 หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Principles of Educational Administration
ศึ ก ษาความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
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EA

1102 ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นําที่ ดี การเสริ มสร า งภาวะผู นํา จิตวิท ยาผู นํา การพั ฒ นาความสร า งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
EA

2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร

EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย ประเภทและประโยชน ข องธุ ร กิ จ การศึ ก ษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ
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EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได

EC

2101 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึ ก ษาของต า งประเทศ ประวั ติ ค วามเป น มาของการอนุ บ าล การศึ ก ษาไทยและรู ป แบบ
การจัดการอนุ บาลไทย หนวยงานที่จัด ลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
EC

3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กั บ การศึ ก ษา สภาพสั ง คมไทยกั บ ความจํ า เป น ต อ งมี ก ารแนะแนวผู ป กครอง ธรรมชาติ ข อง
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

4501 การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสําคัญของพอแม ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม
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3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
1(60)
Study and Participation in School
ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย
2 สัปดาห
CI

4643

วิธีสอนภาษาจีน 1
2(1-2)
Methods of Teaching Chinese Language 1
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาจีนในระดับชวงชัน้ ที่ 1 – 2 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
CI

4644

วิธีสอนภาษาจีน 2
2(1-2)
Methods of Teaching Chinese Language 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาจีนในระดับชวงชัน้ ที่ 3 – 4 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
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CI

4801 การทดลองสอน 1
1(60)
Teaching Practice 1
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน
ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
CI

4802 การทดลองสอน 2
1(60)
Teaching Practice 2
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1
ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป
หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 - 2 และ
เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
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GED 5801 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง
GED 5802 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 2
5(450)
Teaching Professional Externship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ

