รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ( 5 ปี )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขตคณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ( 5 ปี )
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Education program in Chinese Teaching
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.บ. (การสอนภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Chinese Teaching)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chinese Teaching)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาจีน
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมีความร่วมมือกับ 2 มหาวิทยาลัย ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Qujing Normal University และ Liuzhou Teachers College
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
131 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพครู
50 หน่วยกิต
- วิชาชีพครูบังคับ
44 หน่วยกิต
- วิชาชีพครูเลือก
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอก
81 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
69 หน่วยกิต
- วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่
ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก้าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส้าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารบังคับ
AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารเลือก เลือกเรียน
AGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AGE113 ภาษาอังกฤษส้าหรับทักษะการเรียน
AGE214 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป

หน่วยกิต
30
9
3
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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AGE215 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
AGE216 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน
AGE121 ความจริงของชีวิต
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต
AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน
AGE131 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
AGE132 วิถีไทย
AGE233 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
AGE234 บางปะกงศึกษา
AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือกเรียน
AGE141 วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต
AGE142 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ้าวัน
AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
AGE244 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก้าลังกาย
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
ECI201
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ECI301
หลักการจัดการเรียนรู้
EED101
ภาษาและวัฒนธรรมส้าหรับครู
EED301
การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
EED401
การทดลองสอน
EED501
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
EED502
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
EET201
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
EFA101
การศึกษาและความเป็นครู
EFA401
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
EPG201
จิตวิทยาการศึกษา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
131
50
44
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
6(300)
6(300)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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EPG301
การแนะแนวและการให้ค้าปรึกษา
ERE301
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ERE401
การวิจัยทางการศึกษา
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียน
EEN101
ภาษาอังกฤษส้าหรับครู
EET216
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
EET316
การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
EET317
การผลิตและการน้าเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
EFA201
การสื่อความหมายส้าหรับครู
EFA302
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
EFA303
ประวัติการศึกษาไทย
EPE401
ผู้ก้ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขันความรู้เบืองต้น
EPG307
มนุษยสัมพันธ์ส้าหรับครู
EPG308
ความคิดสร้างสรรค์
ESC201
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ESC301
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวัน
ETH101
ภาษาไทยส้าหรับครู
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
ECN111 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
ECN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
ECN122 ภาษาจีนระดับต้น 1
ECN211 การฟังและการพูดภาษาจีน 2

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
81
69
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หน่วยกิต
ECN212 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
ECN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 3
3(2-2-5)
ECN222 การเรียนรู้ตัวอักษรจีน
3(2-2-5)
ECN223 ภาษาจีนระดับต้น 3
3(2-2-5)
ECN311 การฟังและการพูดภาษาจีน 4
3(2-2-5)
ECN313 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
ECN314 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(2-2-5)
ECN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
ECN317 เรียนภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
ECN321 การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
ECN322 การฟังข่าวภาษาจีน
3(2-2-5)
ECN323 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
ECN325 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
ECN327 วัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
ECN412 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
ECN414 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 3
3(2-2-5)
ECN422 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
ECN423 การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
ECN424 หลักไวยากรณ์ภาษาจีน
3(2-2-5)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
ECN411 การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 1
3(2-2-5)
ECN421 การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 2
3(2-2-5)
2.2.3 วิชาเอกเลือก เลือกเรียน
6
ECN312 การเรียนภาษาจีนด้วยเพลง
3(2-2-5)
ECN315 นิทานสุภาษิตจีน
3(2-2-5)
ECN318 ศิลปะการเขียนอักษรจีน
3(2-2-5)
ECN324 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
3(2-2-5)
ECN326 ภาษาจีนส้าหรับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ECN413 การใช้ซอฟต์แวร์ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
ECN415 ภาษาจีนระดับสูง
3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียน
6
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่ซ้ากับ

รายวิชา
หน่วยกิต
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก้าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส้าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี
คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
AGE111

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ศึกษาให้เห็นความส้าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร สามารถจับใจความ
ส้ าคั ญ วิ เคราะห์ ตี ค วาม และประเมิ น คุ ณ ค่ า ได้ ท้ า ให้ เห็ น ถึ ง ความส้ า คั ญ ของสารสนเทศ ประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสืบค้นสารสนเทศ การน้าเสนอสารสนเทศ ทางวิชาการ และให้
ตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรม
AGE112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันโดยใช้บทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาท
สมมุติในชันเรียนตลอดจนศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์
AGE113

ภาษาอังกฤษสาหรับทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาผู้เรียนให้มีเทคนิคในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านเพื่อระบุใจความส้าคัญ และ
ระบุรายละเอียด ตลอดจนการสรุปความ และให้มีทักษะการสืบค้นข้อมูล
AGE214

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป
3(3-0-6)
English for General Reading and Writing
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฉลาก
สัญ ลักษณ์ แผนภูมิ และโฆษณา รวมทังเว็บไซต์ ตลอดจนการเขี ยนโต้ตอบจดหมาย และอีเมล์ กรอกข้อมูล
เช่น ใบสมัครงาน
AGE215

จากสิ่งที่อ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเน้นความเข้าใจ การเขียนสรุป และการน้าเสนอ

AGE216

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ส้าหรับผู้เรียนที่ไม่มีพืนฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
ฝึก ทักษะทัง 4 อย่างบู รณาการ โดยฝึกทักษะการฟัง การออกเสียงและการพูดขันพื นฐาน
ที่ใช้ในชีวิต ประจ้าวัน ฝึกทั กษะการเขียนประโยคง่ายๆ ฝึกทักษะการอ่านข้อความสัน ๆ และศัพท์ ที่ใช้ใน
ชี วิ ต ป ระ จ้ า วั น รวม ทั งศึ ก ษ า และ ฝึ ก ฝน ตั วอั ก ษ รฮิ รางาน ะ คาตะ ค าน ะ และ ตั วอั ก ษ รคั น จิ
เบืองต้น ประมาณ 80 ตัว
AGE121

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of life
ศึกษาสาระส้าคัญแห่งความจริงของชีวิต ความหมาย ความมุ่งหมาย พัฒนาการและคุณค่า
ศีลธรรมของชีวิต คุณ ธรรม จริยธรรม สภาพปัญ หาของสัง คมไทย ปัญ หาที่ เกี่ยวกับการด้าเนิ นชีวิต และ
แนวทางการแก้ไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะห์เพื่ อน้อมน้ามาเป็น
แนวทางในการด้าเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมให้เหมาะสมกับสติปัญญาและความเชื่อ น้าชีวิตไปสู่สันติสุขและ
สันติภาพแห่งสังคม
AGE122

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจ้าแนกข้อแตกต่ างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิง
ความคิด กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสัง เขป ความส้าคัญ ของการรับรู้กับความเป็น มาของศาสตร์
ทางการเห็ น ศาสตร์ท างการได้ ยิน และศาสตร์ทางด้ านการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และ
ศิลปะการแสดง ผ่านขันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า จาก 1. ระดับการร้าลึก 2. ผ่านขันตอนความคุ้นเคย และ
3. น้าเข้าสู่ความซาบซึง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึงทางสุนทรียภาพ
AGE123

จิตวิทยากับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self Development
ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยา การน้ากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการท้างาน การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข

AGE131

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
ศึกษาความขัดแย้งและความรุน แรงที่ เกิดขึนในสัง คมโลกหลัง เกิดสงครามโลกครังที่ 2 ทั ง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทังศึกษาวิกฤตการณ์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การแสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม่ ทั งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสัง คมในโลก
ปัจจุบัน ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด
ระเบียบโลกใหม่ และแนวโน้มของสังคมโลกปัจจุบัน
AGE132

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ หน้าที่ของสังคมมนุษย์ โครงสร้างสังคม ความเป็นมาของสังคมไทย
ความรู้เกี่ยวกับสังคมโลก วิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพปัญ หาสังคม แนวทางการแก้ไขปัญ หาสังคมไทย ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
AGE233

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ศึก ษา ความหมาย ความส้ าคั ญ ของทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม ลั ก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ และการใช้ท รัพยากรธรรมชาติ ปัญ หาที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากร โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญ หาที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน
รวมทังแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเน้นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
AGE234

บางปะกงศึกษา
3(3-0-6)
Bangpakong Studies
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปัญหาในอดีตและปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาใน
พืนที่ลุ่มน้าบางปะกง
AGE235

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ความส้าคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและหลัก
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง เศรษฐกิ จพอเพี ย งกั บทฤษฎี ใหม่ ต ามแนวพระราชด้าริ การน้า เศรษฐกิ จพอเพี ย งไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและในการท้างาน

AGE141

วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Science and Life Development
ศึกษาความส้าคัญของการพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดทางด้านสุขภาพ ยาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน การคุ้มครองผู้บริ โภค อาหารและโภชนาการ การส่ง เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ โดยตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ มนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม

AGE142

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics for Daily Life
กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น ความน่าจะ
เป็น การให้เหตุผลและการตัดสินใจ ก้าหนดการเชิงเส้น ดอกเบีย และการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจและ
ในชีวิตประจ้าวัน
AGE143

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูล การใช้งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมส้าเร็จรูป การบริการต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การท้ารายงาน การน้าเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ้าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญาจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และอนาคตได้
AGE244

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Sport and Exercise Sciences
ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาค สรีรวิทยาการออก
ก้าลังกาย เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาศาสตร์ วิธีการเลือกและหลักการออกก้าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม การ
ป้องกันการปฐมพยาบาล การรักษาการบาดเจ็บจากการออกก้าลังกายและทางการกีฬาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ การประเมิน ผลทางสมรรถภาพทางกายโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้

เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพที่ทันสมัยโดยการน้าขบวนการวิจัยมาประเมินผล และวิธีการเขียน
โครงการพัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองค์กรและท้องถิ่น แล้วน้าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน้า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันและอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ 44 หน่วยกิต
ECI201

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum and Curriculum Development
ทฤษฎี ห ลัก สู ตร องค์ ป ระกอบหลัก สู ต ร รูป แบบของหลั ก สู ตรที่ ส้ าคั ญ ความหมายและ
ความส้าคัญของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน ได้แก่ หลักการ จุดหมาย โครงสร้างการจัดการ
เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง พืนฐานการ
สร้างและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ECI301

หลักการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Learning Management
ความหมายและความส้าคัญของการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
EED101

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(3-0-6)
Languages and Culture for Teachers
การใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษส้ า หรั บ สื่ อ สารในชั นเรี ย น การใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การค้ น คว้า และพั ฒ นาองค์ ความรู้ การศึ ก ษารากฐานทางวัฒ นธรรมที่ อยู่ในภาษา
วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของทังสองภาษา การสื่อสารด้วยภาษาโดย
ค้านึงถึงวัฒนธรรมเพื่อน้าไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
EED301

การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม

1(0-2-1)

Teaching Observation and Participation
การศึ ก ษาทั งในชันเรี ยนและในสถานศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการสอน งานในหน้ า ที่
ครูผู้ส อน หน้ าที่ ครูป ระจ้ าชัน การบริ หารงานของสถานศึ กษา มี ส่ว นร่ว มในการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง
หลักสูตร รวมทังการน้าหลักสูตรไปใช้ การวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม
ข้อมูล น้าเสนอผลการศึกษา
EED401

การทดลองสอน
1(0-2-1)
Trial Teaching
การฝึกปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู้ วิชาเฉพาะส้าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก การผลิตสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการปกครองนักเรียน ทดลองการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดท้าโครงงานทางวิชาการ
EED501

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(300)
Professional Teaching Practice in School 1
การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท้าแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส้าคั ญ การใช้เทคนิ ค และวิธี การในการจั ด การเรี ยนรู้รูป แบบต่ างๆ สอดคล้ องตามสาขาวิช า การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การท้าวิจัยในชันเรียน การน้า
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดท้าบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู้ การสัมมนาการศึกษา

EED502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(300)
Professional Teaching Practice in School 2
การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท้าแผนการเรียนรู้ที่ ยึดผู้เรียนเป็น
ส้าคั ญ การใช้เทคนิ ค และวิธี การในการจั ด การเรี ยนรู้รูป แบบต่ างๆ สอดคล้ องตามสาขาวิช า การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรีย น การท้าวิจัยในชันเรียน การน้า
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดท้าบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู้ การสัมมนาการศึกษา
EET201

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

3(2-2-5)

Educational Technology and Innovation
ความหมาย ขอบข่ายและความส้าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การ
สื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช้ การผลิต การเก็บรักษา การ
ออกแบบ และการประเมิ น ผลสื่ อ การเรีย นการสอน ความหมาย ความส้ าคั ญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การค้า นวณเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน การผลิต
มัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน เช่น สื่อน้าเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และการสืบค้น
สารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อพืนฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน
EFA101

การศึกษาและความเป็นครู
3(3-0-6)
Education and Teacher Characteristics
ปรัช ญาการศึ ก ษา วิ วัฒ นาการศึ ก ษาไทยและการศึ ก ษาโลก รูป แบบการจั ด การศึ ก ษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู
คุณลักษณะของครูที่ดี บุคลิกภาพของครู มาตรฐานวิ ชาชีพครู คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิช าชี พ ครู องค์ ก รกลางบริห ารงานบุ ค คลของข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
EFA401

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Administrative and Educational Quality Assurance
ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบ
ระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การน้าแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
การประเมินและปรับปรุงแผนการบริห ารและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

EPG201

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Psychology
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น วิ ธี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการ การศึ ก ษาเด็ ก พิ เ ศษ
ความหมายของการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และ
การประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

EPG301

การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
3(3-0-6)
Guidance and Counsecling
ความหมาย ความส้าคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการ
และการด้าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการให้ค้าปรึกษา บทบาท
หน้าที่ของผู้ให้ค้าปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวและผู้ให้ค้าปรึกษา
ERE301

การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับ
การประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขันพืนฐาน เทคนิคที่ใช้ในการวัดพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติเบืองต้นใน
การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพแบบทดสอบ ประเมิ น ผลจากแฟ้ ม สะสมงาน
ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม และแปลความหมาย
ของคะแนนจากการสอบ
ERE401

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความส้าคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขันตอน
เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในชันเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเสนอ
โครงการเพื่ อ ท้ า วิ จั ย สร้ า งเครื่อ งมื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การน้ า เสนอ
ผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และการวิพากย์ผลงานวิจัย

วิชาชีพครูเลือก 6 หน่วยกิต
EEN101

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
English for Teachers
การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ฝึ ก ฝนการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้
และพัฒนาวิชาชีพครู

EET216

อินเทอร์เน็ตเพือ่ การเรียนรู้
3(2-2-5)
Internet for Learning
ความหมาย ความส้าคัญ ข้อดี ข้อจ้ากัด มารยาทในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต กฎหมายการ
กระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การน้าเสนอ และผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนรู้
EET316

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Utilization of Mass Media for Education
ความส้าคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักการ การใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายข้อมูลสากล และสื่อสารสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในรูปแบบอื่น การใช้และเลือกรับข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อมวลชนเพื่อการจัดการศึกษา
EET317

การผลิตและการนาเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Multimedia for Education
ความหมาย ความส้าคัญ ข้อดี ข้อจ้ากัด และประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อ
การเรีย นรู้ ศึก ษากระบวนการออกแบบ และการประเมิ นสื่ อมั ลติ มีเดี ยเพื่ อการศึกษา ฝึกปฏิ บั ติก าร
ออกแบบ และสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
EFA201

การสื่อความหมายสาหรับครู
3(3-0-6)
Communication for Teachers
หลั ก การ แนวคิด เกี่ ยวกั บ การสื่อ ความหมายของมนุ ษ ย์ ทั ก ษะการสื่ อความหมายของ
ธรรมชาติของการสื่อความหมายของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนการ
สอน การสื่อความหมายของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
EFA302

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Education for Community Development
ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน
การศึกษาและส้ารวจปัญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผล
การพัฒนาชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ชุมชน

EFA303

ประวัติการศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Educational History
ประวัติ ค วามเป็ น มาของการศึ ก ษาไทยแต่ ล ะสมั ย เริ่ ม ตั งแต่ ส มั ย โบราณจนถึ ง ปั จ จุ บั น
โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทยในสมัยต่างๆ
EPE401

ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
3(3-0-6)
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course
จุดประสงค์ของการฝึกอบรมวิชาผู้ก้ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขันความรู้เบืองต้น
การเปิดแกรนด์ฮาวล์และแนวปฏิบัติหน้าเสาธง การสาธิตวิชาชาวค่าย ค้าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การ
แสดงความเคารพ การแต่งกาย การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทของผู้ก้ากับลูกเสือ แนว
การฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าของลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หมู่ลูกเสือภาคปฏิบัติ การ
ฝึกอบรมอย่างมีความหมาย การพั กแรมค้างคืนโดยมีอุปกรณ์ขนาดเบา การฝึกทักษะทางลูกเสือ การ
ฝึกอบรมนายหมู่ การส้ารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนก้าหนดการฝึกอบรม
กิจกรรมเกี่ยวกั บการผจญภัย การเดินทางไกลและการพักแรม การท้าโครงการเสนอ แผนปฏิบัติง าน
ส่วนตัว แนวการฝึกอบรมวิชาผู้ก้ากับลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ขันความรู้เบืองต้น การมีจิตอาสา
น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจ้าวันของลูกเสือและผู้ก้ากับลูกเสือ
EPG307

มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
3(3-0-6)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความส้ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ส้ า หรั บ ครู หลั ก การ องค์ ป ระกอบ
กระบวนการ เทคนิ ค การสร้างมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ความขั ด แย้ง และวิ ธีก ารลดความขั ด แย้ง วิ ธีก ารสร้า ง
สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครู ในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน
EPG308

ความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ หลักจิตวิทยากับความคิด
สร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มี ความคิ ดสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมที่ก่ อให้ เกิด ความคิด สร้างสรรค์
อุปสรรคของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส้าหรับครูในการพัฒนาและส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ วิธีการประเมินความคิดสร้างสรรค์ กลวิธีในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจ้าวัน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ESC201

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบยั่งยืน เสริมสร้างแนวคิดแบบองค์รวม
และความสมดุ ล แห่ งสุ ข ภาวะ เพื่ อ การพั ฒ นาทางสิ่ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คมและขนบธรรมเนี ย ม
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสัมพันธ์กับสังคมโลก ปลูกฝังค่านิยม เหตุผลเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม

ESC301

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws for Daily Life
หลักเบืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายไทยและการบังคับใช้กฎหมาย การจัดท้ากฎหมาย
ไทย และกฎหมายพืนฐานในการปกครองประเทศ และศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ส้าคัญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในชีวิตประจ้าวัน กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้และ
ปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน เช่น กฎหมายครอบครัว สัญญาซือขาย พ.ร.บ. เป็นต้น ปัญหาการใช้กฎหมายใน
สัง คมไทย และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส้าคัญ ของการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย อย่างสันติ
ETH101

ภาษาไทยสาหรับครู
3(3-0-6)
Thai for Teachers
ลักษณะส้าคัญและลักษณะย่อยของภาษาไทย ระบบเสียง ค้า การจ้า แนกค้า การสร้างค้า
ความหมายของค้า การสร้างประโยค ลักษณะประโยค การเรียงล้าดับค้า การใช้ถ้อยค้า ภาษาสุภาพ ราชา
ศัพท์ อักขรวิธี การอ่านและการเขียนสะกดการันต์ และความรู้หลักภาษาไทยที่เป็นพืนฐานส้าหรับครู
วิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต
ECN111

ผู้เรียน

3(2–2–5)
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
Sound System of Mandarin Chinese
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง และการแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาจีนกลางของ

ECN121

3(2–2–5)
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
การฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การทักทาย แนะน้าตนเอง อธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึนในชีวิตประจ้าวันอย่างสันๆ ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ้าวันเพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดย
เน้นความสามารถการฟังและการพูด
ECN122

3(2–2–5)
ภาษาจีนระดับต้น 1
Basic Chinese 1
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ศัพท์พืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ ศัพท์เครือญาติ เครื่องแต่ง
กาย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาหาร เครื่องใช้สอย และจ้านวนนับ เรียนรู้ศัพท์พืนฐาน 300 ค้า
ECN211

3(2–2–5)
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
วิชาบังคับก่อน: ECN121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
PREREQUISITE: ECN121 Chinese Listening and Speaking 1
หลักการวิธีการในการฟังและการพูดภาษาจีน ต่อเนื่องจากการฟั งและการพู ดภาษาจีน 1
การฝึกทักษะการฟังและพูด การใช้ถ้อยค้าส้านวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและความรู้สึก
เพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง การโต้ตอบเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจ้าวันโดยใช้รูปประโยคที่ซับซ้อนขึน
ECN212

3(2–2–5)
ภาษาจีนระดับต้น 2
Basic Chinese 2
วิชาบังคับก่อน: ECN122 ภาษาจีนระดับต้น 1
PREREQUISITE: ECN122 Basic Chinese 1
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคและข้อความที่ยาวขึน เพื่อ
ท้าความเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง ศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคทังในภาษาพูดและภาษาเขียน
เพื่อการสื่อสาร เน้นเรื่องการออกเสียงภาษาจีนกลางให้ได้มาตรฐาน เรียนรู้ศัพท์ 300 ค้า
ECN221

การฟังและการพูดภาษาจีน 3
Chinese Listening and Speaking 3

3(2–2–5)

วิชาบังคับก่อน: ECN211 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
PREREQUISITE: ECN211 Chinese Listening and Speaking 2
หลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการฟัง และการพูดภาษาจีน 2
ฝึกฟั งและพูดในรูป แบบของการสนทนาในหัวข้อที่ก้าหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึกพูดในที่ ประชุม เพื่อเพิ่ ม
ประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดยิ่งขึน
ECN222

3(2–2–5)
การเรียนรู้ตัวอักษรจีน
Chinese Characters
วิชาบังคับก่อน: ECN122 ภาษาจีนระดับต้น 1
PREREQUISITE: ECN122 Basic Chinese 1
ประวัติความเป็นมาของตัวอักษรจีน โครงสร้างและรูปแบบตัวอักษรจีนในแต่ละสมัย และ
วิวัฒนาการของภาษาจีนไปสู่อักษรย่อ
ECN223

3(2–2–5)
ภาษาจีนระดับต้น 3
Basic Chinese 3
วิชาบังคับก่อน: ECN212 ภาษาจีนระดับต้น 2
PREREQUISITE: ECN212 Basic Chinese 2
การใช้ค้าและหน้าที่ของค้า ความสัมพันธ์ของค้าต่างๆ ในวลีและรูปประโยคที่ยากขึนเพื่อให้
สามารถเรียบเรียงข้อความ ทังในการพูดและการเขียน ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม เรียนรู้
ศัพท์ 300 ค้า
ECN311
3(2–2–5)
การฟังและการพูดภาษาจีน 4
Chinese Listening and Speaking 4
วิชาบังคับก่อน: ECN221 การฟังและการพูดภาษาจีน 3
PREREQUISITE: ECN221 Chinese Listening and Speaking 3
หลักการ วิธีการ ในการฟั งและการพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 3
การฝึกทักษะทังการฟังและพูด เน้นการพัฒนาการฟังเพื่อจับใจความและการพูดที่เป็นทางการ เช่น การฟัง
และการกล่าวสุนทรพจน์
ECN313

3(2–2–5)
การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing 1
วิชาบังคับก่อน: ECN212 ภาษาจีนระดับต้น 2
PREREQUISITE: ECN212 Basic Chinese 2
การอ่านงานเขียนขนาดสันประเภทต่าง ๆ เช่น ประกาศอนุเฉท การบรรยาย เรียงความอย่าง
ง่าย จดหมายและบทความขนาดสัน ฝึกความเร็วในการอ่าน โดยจับใจความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของ

ผู้เขียนได้ การเขียนเรียงความสันๆแสดงความคิดเห็ นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวและสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ้าวัน การใช้ค้าศัพท์ ส้านวน และโครงสร้างไวยากรณ์จีนที่ถูกต้อง กระบวนการเรียบเรียงความคิด
และการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
ECN314

3(2–2–5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
Introduction to Chinese Literature
วิชาบังคับก่อน: ECN212 ภาษาจีนระดับต้น 2
PREREQUISITE: ECN212 Basic Chinese 2
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่างๆ ที่ส้าคัญของวรรณคดีจีนตังแต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบันโดยสังเขป โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่ส้าคัญในแต่ละสมัย
ECN316

3(2–2–5)
ภาษาจีนระดับกลาง 1
Intermediate Chinese 1
วิชาบังคับก่อน: ECN223 ภาษาจีนระดับต้น 3
PREREQUISITE: ECN223 Basic Chinese 3
การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขีย นในรูป แบบต่าง ๆ ที่ มีเนือหาซับ ซ้อน โดยเน้น การ
วิเคราะห์เนือหาสาระ และการใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องรวดเร็ว กะทัดรัด และศึกษาอักษรตัวย่อและ
ค้าศัพท์สมัยปัจจุบัน เรียนรู้ศัพท์ 400 ค้า
ECN317

3(2–2–5)
เรียนภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย
Chinese Audio-Visual and Speaking Course
วิชาบังคับก่อน: ECN212 ภาษาจีนระดับต้น 2
PREREQUISITE: ECN212 Basic Chinese 2
การฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้รายการโทรทัศน์ต่างๆของประเทศจีน ฝึกสรุปเนือหา
ในรายการโทรทัศน์โดยใช้ภาษาจีนและภาษาไทย ฝึกทักษะการใช้ภาษา และฝึกทักษะการแปลแบบล่าม
ECN321
3(2–2–5)
การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 1
Chinese Proficiency Test Training 1
วิชาบังคับก่อน: ECN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1
PREREQUISITE: ECN316 Intermediate Chinese 1
เนื อหาข้อ สอบในการสอบวัด ระดั บ ความรู้ ภ าษาจี น ระดั บ 3 และ 4 ฝึ ก ทั ก ษะในการท้ า
ข้อสอบของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ECN322

การฟังข่าวภาษาจีน
Chinese News Listening

3(2–2–5)

วิชาบังคับก่อน: ECN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1
PREREQUISITE: ECN316 Intermediate Chinese 1
การฟั งข่ า วภาษาจี น จากสื่ อ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ โดยมุ่ ง เน้ น ความเข้ าใจในศั พ ท์ ส้ า นวน
ความหมาย และสามารถจับใจความส้าคัญได้
ECN323

3(2–2–5)
การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
Chinese Reading and Writing 2
วิชาบังคับก่อน: ECN313 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
PREREQUISITE: ECN313 Chinese Reading and Writing 1
การอ่ านงานเขีย นประเภทต่ าง ๆ ที่ ย ากและยาวขึนต่อ เนื่ อ งจากการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาจีน 1 อ่านข้อความประเภทต่าง ๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทังบันเทิงคดี และสารคดีหนังสือ
นิตยสาร และสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ โดยเน้ นการตีค วามและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจาก
ข้อความที่อ่าน สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์จากเรื่องที่อ่านและสามารถสรุปใจความโดยสังเขปได้
เสริมทักษะการเขียนภาษาจีนโดยฝึกการเขี ยนแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นของตนเป็นความเรียง
ขนาดสัน
ECN325

3(2–2–5)
ภาษาจีนระดับกลาง 2
Intermediate Chinese 2
วิชาบังคับก่อน: ECN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1
PREREQUISITE: ECN316 Intermediate Chinese 1
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนือหาซับซ้อนขึน
โดยเน้นความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาที่กะทัดรัดและสละสลวยได้ถูกต้องกับเนือหาและความคิด
เรียนรู้ศัพท์ 400 ค้า
ECN327

3(2–2–5)
วัฒนธรรมจีน
Chinese Culture
วิชาบังคับก่อน: ECN313 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
PREREQUISITE: ECN313 Chinese Reading and Writing 1
ลัก ษณะทั่ วไปของวัฒ นธรรมจีน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ค่า นิย ม ศิล ปะ และ
มารยาทของจีนโดยสังเขป
ECN412
3(2–2–5)
การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translations 1
วิชาบังคับก่อน: ECN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1

PREREQUISITE: ECN316 Intermediate Chinese 1
หลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีน และภาษาจีนให้เป็นภาษาไทย จากการแปล
ค้าศัพท์ ประโยค จนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสัน
ECN414

3(2–2–5)
การอ่านและการเขียนภาษาจีน 3
Chinese Reading and Writing 3
วิชาบังคับก่อน: ECN323 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
PREREQUISITE: ECN323 Chinese Reading and Writing 2
การอ่ านงานเขีย นประเภทต่ าง ๆ ที่ ย ากและยาวขึนต่อ เนื่ อ งจากการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาจีน 2 การเขียนที่ เป็นแบบแผนเฉพาะประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายส่วนตัว การเขียนข้อความ
ประกาศ แจ้งความ การเขียนตามหัวเรื่องที่ก้าหนด การย่อความ
ECN422

3(2–2–5)
การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translations 2
วิชาบังคับก่อน: ECN412 การแปลภาษาจีน 1
PREREQUISITE: Chinese Translations 1
หลั ก และวิ ธีก ารแปลภาษาไทยให้ เป็ น ภาษาจี น และภาษาจี น ให้ เป็ น ภาษาไทย ฝึ ก แปล
ข้อความและบทความที่ยาวขึน ฝึกแปลบทความเอกสาร สุนทรพจน์ และจดหมายประเภทต่าง ๆ
ECN423

3(2–2–5)
การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 2
Chinese Proficiency Test Training 2
วิชาบังคับก่อน: ECN321 การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 1
PREREQUISITE: ECN321 Chinese Proficiency Test Training 1
เนื อหาข้อ สอบในการสอบวัด ระดั บ ความรู้ ภ าษาจี น ระดั บ 5 และ 6 ฝึ ก ทั ก ษะในการท้ า
ข้อสอบของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
ECN424

3(2–2–5)
หลักไวยากรณ์ภาษาจีน
Chinese Grammar
วิชาบังคับก่อน: ECN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1
PREREQUISITE: ECN316 Intermediate Chinese 1
หน้าที่ของหน่วยค้า การสร้างค้า การใช้ค้า วลี รูปแบบของวลี วิเคราะห์รูปแบบประโยคและ
ส่วนประกอบของประโยค แน้นการเปรียบเทียบไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาจีน

วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต
ECN411

3(2–2–5)
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 1
Integration of Learning Management for Chinese 1
วิชาบังคับก่อน: ECN316 ภาษาจีนระดับกลาง 1
PREREQUISITE: ECN316 Intermediate Chinese 1
การบูรณาการระหว่างองค์ความรู้วิชาชีพครูและวิชาภาษาจีน ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐาน โดยศึกษาหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียน จิตวิทยาในการเรียนรู้ ทักษะและเทคนิคการออกแบบ
ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ การจัดชันเรียนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนวิชา
ภาษาจีน
ECN421

3(2–2–5)
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 2
Integration of Learning Management for Chinese 2
วิชาบังคับก่อน: ECN411 การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 1
PREREQUISITE: ECN411 Integration of Learning Management for Chinese 1
การบูรณาการระหว่างองค์ความรู้วิชาชีพครูและวิชาภาษาจี น ตามหลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐาน โดยศึกษาการพัฒนานวัตกรรมทางด้านภาษาจีน การวัดประเมินผล การวิจัยในชันเรียน เพื่อ
พัฒนาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ตลอดจนการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน เพื่อออกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
ECN312

3(2–2–5)
การเรียนภาษาจีนด้วยเพลง
Study Chinese with Chinese Songs
วิชาบังคับก่อน: ECN212 ภาษาจีนระดับต้น 2
PREREQUISITE: ECN212 Basic Chinese 2
ค้าศัพท์ ส้านวน วลี วัฒนธรรมจีน จากเพลงภาษาจีนต่าง ๆ เช่น เพลงเด็ก เพลงยอดนิยม

เป็นต้น
ECN315

นิทานสุภาษิตจีน
Chinese Folklore
วิชาบังคับก่อน: ECN212 ภาษาจีนระดับต้น 2

3(2–2–5)

PREREQUISITE: ECN212 Basic Chinese 2
คติ ธ รรมและปรั ช ญาชี วิ ต จากนิ ท านสุ ภ าษิ ต จี น รวมทั งการใช้ สุ ภ าษิ ต จี น ให้ เหมาะสม
วิเคราะห์ แนวคิ ดดังเดิม ของชาวจีน รวมทังส้านวนภาษาและปรัชญาที่แฝงอยู่ในนิ ทาน ฝึกวิเคราะห์เชิ ง
เปรียบเทียบนิทานพืนบ้านจีนกับไทย

ECN318

3(2–2–5)
ศิลปะการเขียนอักษรจีน
Arts of Chinese Calligraphy
วิชาบังคับก่อน: ECN212 ภาษาจีนระดับต้น 2
PREREQUISITE: ECN212 Basic Chinese 2
องค์ประกอบของตัวอักษรจีนและความงามของการเขียนตัวอักษรจีน รูปแบบการเขียน
ตัวอักษรจีนลักษณะต่าง ๆ การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีน ปากกา และชอร์ก
ECN324

3(2–2–5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน
Introduction to China
วิชาบังคับก่อน: ECN223 ภาษาจีนระดับต้น 3
PREREQUISITE: ECN223 Basic Chinese 3
ลักษณะภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจการค้า และด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศจีน รวมทัง ชนชาติ ศาสนา การศึกษาของจีนโดยสังเขป
ECN326

3(2–2–5)
ภาษาจีนสาหรับการท่องเที่ยว
Tourist Chinese
วิชาบังคับก่อน: ECN211 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
PREREQUISITE: ECN211 Chinese Listening and Speaking 2
ศัพท์ และส้านวนที่ใช้ในวงการโรงแรมและท่องเที่ยว เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้าน
ต่าง ๆ ภายในโรงแรม ข้ อมู ลที่ จ้าเป็น ส้ าหรับนั ก ท่ องเที่ ย ว ข้ อมู ลเกี่ ยวกับ การคมนาคม ข้ อ มู ลทางด้า น
มารยาทและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น
ECN413

การใช้ซอฟต์แวร์ภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้
Chinese Software for Learning
วิชาบังคับก่อน: ECN223 ภาษาจีนระดับต้น 3

3(2–2–5)

PREREQUISITE: ECN223 Basic Chinese 3
วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาจีน ทังการติดตังซอฟต์แวร์ภาษาจีนต่าง ๆ และการใช้ซอฟต์แวร์
ภาษาจีนผลิตสื่อการเรียนการสอน
ECN415

3(2–2–5)
ภาษาจีนระดับสูง
Advanced Chinese
วิชาบังคับก่อน: ECN325 ภาษาจีนระดับกลาง 2
PREREQUISITE: ECN325 Intermediate Chinese 2
บทความประเภทต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อ่านและสรุปใจความส้าคัญทังใน
รูปแบบปากเปล่าและการเขียน เรียนรู้ศัพท์ 500 ค้า

