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1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน   
 ภาษาองักฤษ Bachelor of  Education  Program  in  Chinese 
 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็ ภาษาไทย :  ครุศาสตรบณัฑิต  (ภาษาจีน) 
  ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Education  (Chinese) 
 ช่ือยอ่ ภาษาไทย :  ค.บ.  (ภาษาจีน) 
  ภาษาองักฤษ :  B.Ed.  (Chinese) 
 
3.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตเป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาคน  พฒันางาน   และ

พฒันาระบบการท างาน โดยยึดหลกัความเสมอภาค  ความถูกตอ้ง  ความชอบธรรม  มุ่งผลิตครูท่ีมี
ความรู้ความสามารถมีคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามแนวทางพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545  และหลกัเกณฑ์
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสภาวชิาวชิาชีพครูก าหนด 

4.2  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.2.1  วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  มี
วตัถุประสงคท์ัว่ไปในการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 

1. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผูเ้รียน 
3. มีจิตส านึกในการพฒันาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถ 

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะประกอบวชิาชีพครู มีความประพฤติปฏิบติัตนเป็น 

แบบอยา่งท่ีดี 
5. มีความรู้ความสามารถทกัษะในการประกอบวชิาชีพครู ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

ครู  และสามารถวเิคราะห์ปัญหา วางแผน แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่ง 
ต่อเน่ือง และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

7. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่ง 
ดี และสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีมีความทนัสมยัได ้

8. สามารถผลิตส่ือ วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการ 
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4.2.2  วตัถุประสงค์เฉพาะ   
  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  (ภาษาจีน)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิต  ดงัน้ี 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ มีทกัษะทางภาษาจีน และสามารถใชภ้าษาจีน เพื่อ 
การส่ือสารประกอบอาชีพ และเพื่อการศึกษาในชั้นสูงต่อไป 

2.  เพื่อผลิตบณัฑิตทางภาษาจีนสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และสังคม ในการ 
พฒันาทอ้งถ่ิน ประเทศชาติ  และการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

3.   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความคิดวจิารณญาณ มีคุณธรรม  และจริยธรรม  ร่วมกนั 
พฒันาทอ้งถ่ินและสังคม ตลอดจนสามารถแกปั้ญหา และด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความคิดใฝ่รู้ทางภาษา และศิลปะวฒันธรรมจีน ไปพร้อม 
กบัโลกโลกาภิวฒัน์ 

 
5.  ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2550    
 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาของรัฐ
หรือของเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. 
 6.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเร่ืองการรับ
นกัศึกษา 
 
7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยั           
ราชภฏัก าแพงเพชร  
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8.  ระบบการศึกษา 
 8.1  การจัดการศึกษา 
 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
พ.ศ.2548  วา่ดว้ยเร่ือง  ระบบการจดัการศึกษา  ใชร้ะบบทวิภาค  โดย  1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  
2   ภาคการศึกษาปกติ    1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  15  สัปดาห์ 
 8.2  การคิดหน่วยกติ 
  8.2.1  รายวชิาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ยกวา่  15 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2  รายวชิาภาคปฏิบติั  ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่  30   ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.2.3  รายวชิาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ท่ีใชเ้วลาฝึก ไม่นอ้ยกวา่ 45  ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกวา่  45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
ระบบทวภิาค 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ใชร้ะยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร   5  ปีการศึกษา  ซ่ึงจะส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน  8  
ภาคการศึกษา และใหใ้ชเ้วลาศึกษาไดไ้ม่เกิน  10  ปีการศึกษา   
 
10.   การลงทะเบียนเรียน 
 10.1  ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกวา่  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน  22  หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษา    
 10.2  การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไม่เกิน  9  หน่วยกิต 
 10.3  การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากขอ้  10.1  และ  10.2  ใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
 
11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี  2548 
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12.   อาจารย์ผู้สอน 
 12.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง 

ทำงวชิำกำร 
ผลงำนทำงวชิำกำร 

1. นางสาวสายพิณ  
     พิกุลทอง 

M.A. (Chinese Philology)  Beijing 
Language and Culture University  
ค.บ. (ภาษาจีน)สถาบนัราชภฏั
เชียงใหม่ 
Cert. in Chinese 
( Beijing Foreign 
StudiesUniversity) 
Cert. in Chinese 
( Beijing Normal University) 
Cert. in Chinese 
( Beijing Language and Culture 
University) 

อาจารย ์ - 

2 MR.QIU   CHAO M.A.  (Counseling  Psychology)  
Assumption 
University)   

อาจารย ์
- 

3 นางสาวชิดชนก            
     นนัทะใจ 

ศศ.บ. (ภาษาจีน)  ม.นเรศวร อาจารย ์
- 

4 MISS OUYANG 
CHIPING  

B.A.  การศึกษา  Natlonal  Taiwan  
Normal  University 

อาจารย ์
- 

5 MISS  JHAO JIA LI
  

B.A.  ภาษาญ่ีปุ่น  Tamkang  
University 

อาจารย ์
- 
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13.  จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีค่าดว่าจะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

 

นักศึกษา จ านวนนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ชั้นปี  1 40 40 40 40 40 40 
ชั้นปี  2 - 40 40 40 40 40 
ชั้นปี  3 - - 40 40 40 40 
ชั้นปี  4 - - - 40 40 40 
ชั้นปี 5 - - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 200 200 
จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - - 40 

 
14.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

14.1  อำคำรสถำนที ่
 ใชอ้าคาร 2 คณะครุศาสตร์  และหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการภายในคณะครุศาสตร์ 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
หอ้งปฏิบติัการดนตรี 
หอ้งปฏิบติัการทางพลศึกษา
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
ศูนยเ์ด็กปฐมวยั 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

3 
1 
4 
4 
5 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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14.2  อุปกรณ์กำรสอน 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในคณะครุศาสตร์ และภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ชุดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
ชุดวดีิทศัน์และเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 
เคร่ืองพิมพสี์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองถ่ายส าเนาระบบดิจิตอล 
เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
โปรเจคเตอร์ 

2 
20 เคร่ือง 

4 
1 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

1 
1 
3 
3 

5 ชุด 
3 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
7 เคร่ือง 
7 เคร่ือง 

 
15.  ห้องสมุด 
 15.1  ส านกัวทิยบริการและสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
         15.2  หอ้งสมุดศูนยศึ์กษาการพฒันาครู  คณะครุศาสตร์  มีหนงัสือ  ต าราเรียน  วารสาร  
และนิตยสาร   

หนงัสือ 
  - ภาษาไทย   จ านวน  3,500 เล่ม 
  - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  1,800 เล่ม 

วารสาร 
  - ภาษาไทย   จ านวน   30 ช่ือเร่ือง 
  - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน   25   ช่ือเร่ือง 
 ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
  ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายการอา้งอิงและ
สาระสังเขปของบทความและเอกสาร 

1.  ซีดี-รอม ไดแ้ก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
2. ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ Proquest  Digital Dissertation 

  ฐานขอ้มูลฉบบัเตม็ (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายละเอียดเอกสาร
ฉบบัเตม็ หนงัสือ วารสาร และวทิยานิพนธ์อิเล็คทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
  1. Link (Springer) 
  2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
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  3. Blackwell Journal Online 
  4. Thailis 
  5. Net Library e-books 
  ฐานขอ้มูลของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร (KPRU Library Database) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีหอ้งสมุดสร้างข้ึนมาเอง และสืบคน้ดว้ย
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ เช่น  
  1. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  2. ฐานขอ้มูลอิเล็คทรอนิกส์ 
 
16.  งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2550 2551 2552 2553 2554  

1.  ค่าตอบแทน 
ใชส้อย วสัดุ 

115,000 230,000 345,000 510,000 510,000  

2.  ค่าครุภณัฑ์   50,000 100,000 150,000 150,000 150,000  
รวมทั้งส้ิน 165,000 330,000 495,000 660,000 660,000  

 (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีบุคลากรและงบประมาณดา้นอาคารสถานท่ี) 
 
17.  หลกัสูตร 
 17.1  จ านวนหน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  177  หน่วยกิต   
17.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

หมวดวชิา/กลุ่มวชิา/วชิา จ ำนวนหน่วยกติ 

เกณฑ์
สกอ. 

เกณฑ์ 
คุรุสภา 

หลกัสูตรครุศำสตรบัณฑิต   
(ค.บ. 5  ปี) 

17.2.1  หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป  เรียนไม่น้อยกว่ำ 30 30 34 

 -  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     9 

 -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      8 
 -  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      6 
 -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        9 
 -  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ      2 
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หมวดวชิา/กลุ่มวชิา/วชิา จ ำนวนหน่วยกติ 

เกณฑ์
สกอ. 

เกณฑ์
คุรุสภา 

หลกัสูตรครุศำสตรบัณฑิต   
(ค.บ. 5  ปี) 

17.2.2  หมวดวชิำเฉพำะ   เรียนไม่น้อยกว่ำ 114 74 137 

 - วชิาชีพครู   เรียนไม่นอ้ยกวา่  50 53 
 - วชิาเอก       
        -   แบบเอกเด่ียว  เรียนไม่นอ้ยกวา่   84 
        -   แบบเอก – เอก  เรียนไม่นอ้ยกวา่   42 
        -   แบบเอก – โท  เรียนไม่นอ้ยกวา่   50 
        -   วชิาโท  เรียนไม่นอ้ยกวา่   24 
17.2.3  หมวดวชิำเลอืกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่ำ 6 6 6 

17.3  รายวชิา  รหัสวชิา  ช่ือวชิา  จ านวนหน่วยกติ  (ทฤษฎ ี– ปฏิบัติ – ค้นคว้า) 
17.3.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    34 หน่วยกติ 

             (รายละเอียดตามภาคผนวก  หนา้ 69) 
17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะไม่น้อยกว่า   137 หน่วยกติ 
     17.3.2.1 กลุ่มวชิาเนือ้หา จ านวน   84 หน่วยกติ 

                   วชิาเอกบังคับ                          63 หน่วยกติ 
1.  หมวดรายวชิาภาษาจีนพื้นฐาน   

          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1221101 ภาษาจีนระดบัตน้ 1    3(2-2-5) 

 Basic Chinese 1  
1221102 ภาษาจีนระดบัตน้ 2    3(2-2-5) 

 Basic Chinese 2       
1222103 ภาษาจีนระดบัตน้ 3   3(2-2-5) 

 Basic Chinese 3     
1222104 ภาษาจีนระดบัตน้ 4   3(2-2-5) 

 Basic Chinese 4  
1223105 ภาษาจีนระดบักลาง 1  3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese 1               
1223106 ภาษาจีนระดบักลาง 2  3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese 2              
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1224107 ภาษาจีนระดบัสูง  1   3(2-2-5) 

 Advanced  Chinese 1  
1224109 ภาษาจีนระดบัสูง  2   3(2-2-5) 

 Advanced  Chinese 2  
1221109 สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง  3(2-2-5) 

 Chinese Phonetics  
1222110 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1   3(3-0-6) 

 Chinese Grammar 1  
1225113 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ                                      3(3-0-6) 

 Teaching Chinese as a foreign Language  
1024015      พฤติกรรมการสอนภาษาจีน                                      3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Chinese  
 

2.  หมวดรายวชิาการอ่าน การเขียน และการแปลภาษาจีน 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 

1222201 การอ่านภาษาจีน 1   3(3-0-6) 
 Chinese Reading 1  

1222204 การอ่านหนงัสือพิมพจี์น 1                                      3(3-0-6) 
 Reading of Chinese Newspaper 1  

1224206 การอ่านภาษาจีนโบราณ   3(3-0-6) 
 Classical Chinese Reading  

1223207 การเขียนภาษาจีน  1 3(2-2-5) 
 Chinese  Writing 1  

1223210 การแปลภาษาจีน 1                                     3(2-2-5) 
 Chinese Translations 1  
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3.  หมวดรายวชิาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 

1221301 การฟังและการพดูภาษาจีน 1   3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 1  

1221301 การฟังและการพดูภาษาจีน 2   3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 2  

 
4.  หมวดรายวชิาวรรณคดี วฒันธรรม และประวติัศาสตร์จีน 

          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1221401 วฒันธรรมจีนและประวติัศาสตร์จีน                                         3(3-0-6) 

 Chinese Culture  and  Chinese  History  
1222404 วรรณคดีจีน 1  3(3-0-6) 

 Chinese Literature 1  
 
                   วชิาเลอืก  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่  21 หน่วยกติ 

 1.  หมวดรายวชิาภาษาจีนพื้นฐาน  ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 

1221111 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 2   3(3-0-6) 
 Chinese Grammar 2  

1222112 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน                                 3(2-2-5) 
 Chinese Computer Program  

1222115 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย                                     3(2-2-5) 
 Thai and Chinese  Comparative  Studies  

1222116 ระบบค า 3(2-2-5)  
 Word  Structure  

            
2.  หมวดรายวชิาการอ่าน การเขียน และการแปล  ให้เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1222202 การอ่านภาษาจีน 2    3(3-0-6) 

 Chinese Reading 2  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1223203 การอ่านภาษาจีน 3                                            3(3-0-6) 

 Chinese Reading 3  
1223205 การอ่านหนงัสือพิมพจี์น 2                                            3(3-0-6) 

 Reading of Chinese Newspaper 2  
1223208 การเขียนภาษาจีน 2                     3(2-2-5) 

 Chinese Writing 2  
1223209 การเขียนรายงานภาษาจีน                                           3(2-2-5) 

 Chinese Report Writing  
1223211 การแปลภาษาจีน 2                                           3(2-2-5) 

 Chinese Translation 2  
1224212 การแปลภาษาจีน 3                                           3(2-2-5) 

 Chinese Translation 3  
 
3.  หมวดรายวชิาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1222303 การฟังและการพดูภาษาจีน 3 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking 3  
1222304 สนทนาภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Conversation  
1223305 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 1   3(2-2-5) 

 Chinese for Tourism 1  
1223306 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 2   3(2-2-5) 

 Chinese for Tourism  2  
122307 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ     3(2-2-5) 

 Chinese for Secretarial Science  
1223308 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 1                                      3(2-2-5) 

 Chinese for Hotel 1  
1223309 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 2                                          3(2-2-5) 

 Chinese for Hotel 2  
1223310 ภาษาจีนธุรกิจ  1  3(2-2-5)  

 Business Chinese 1  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1223311 ภาษาจีนธุรกิจ  2 3(2-2-5) 

 Business Chinese 2  
1223312 ภาษาจีนเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ                                        3(2-2-5) 

 Chinese for International Trade  
1223313 ภาษาองักฤษส าหรับครูภาษาจีน 3(2-2-5) 

 English  for  Chinese  Teachers  
 

4.  หมวดรายวชิาวรรณคดี วฒันธรรม  ประวติัศาสตร์จีน  ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  6  
หน่วยกิต 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 

1222403 ววิฒันาการตวัอกัษรจีน  3(3-0-6) 
 Evolution of Chinese Character  

1223405 วรรณคดีจีน 2    3(3-0-6) 
 Chinese Literature 2  

1223407 นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6) 
 Chinese Proverbial Tales  

1224406 การเขียนพูก่นัจีน                                        3(2-2-5) 
 Chinese Calligraphy  

1224410 วรรณกรรมจีนสมยัใหม่และร่วมสมยั  3(3-0-6) 
 Contemporary and Modern Chinese Literature  

1224408 บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
 Selective Reading Passages in Social Science 1     

1224409 บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Selective Reading Passages in Social Science 2  

1224410 เร่ืองสั้นจีน                           3(3-0-6) 
 Chinese Short  Stories  

1224409 นวนิยายจีน                                      3(3-0-6) 
 Chinese Novels  
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     17.3.2.2 กลุ่มวชิาชีพ  เรียนไม่น้อยกว่า   53  หน่วยกติ 
 1.  วชิาชีพครูบงัคบั  จ  านวน  33  หน่วยกิต  มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 

1001101 ความเป็นครู      3(3-0-6) 
 Self  Actualization  for  Teachers  

1051105 จิตวทิยาส าหรับครู     3(3-0-6) 
 Psychology  for  Teachers  

1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู     3(2-2-5) 
 English  for  Teachers  

1002301 ภาษาไทยส าหรับครู     3(2-2-5) 
 Thai  for  Teachers  

1002401 คอมพิวเตอร์ส าหรับครู     3(2-2-5) 
 Computer  for  Teachers  

1022201 การจดัการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
 Administration  and  School  Curriculum  Development  

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 Innovation  and  Information  Teachers  in  Education  

1022101 การจดัการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Principle  of  Learning  Management  

1043101 การวดัและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5) 
 Educational  Measurement  and  Evaluation  

1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา    3(2-2-5) 
 Administration  in  School  

1043301 การวจิยัทางการศึกษา     3(2-2-5) 
 Education  Research  

     
2.  วชิาชีพครูเลือก  จ  านวน  6 หน่วยกิต  เลือกจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่มวชิำพืน้ฐำนกำรศึกษำ 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 

1012405 กฎหมายการศึกษาไทย 2(2-0-4) 
 Thai Education  Laws  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ 
1004205 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2 (1-2-3) 

 Activities for Learner Development  
1011301 สังคมวทิยาการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Sociology  
1012101 การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 2(2-0-4) 

 Education for Minority Groups in Thailand  
1012102 กิจกรรมยามวา่งเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 

 Leisure Time Activity in Education  
1012201 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน 2(2-0-4) 

 Education and Community Development  
1013302 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Policy and Planning  
1013202 การจดัโรงเรียนชุมชน 2(2-0-4) 

 Community School Management  
1013203 การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 

 Comparative Education  
1013204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน 2(2-0-4) 

 Educational Activity for Local  
1013205 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Economics  
1013206 การเมืองกบัการศึกษา 2(2-0-4) 

 Politics and Education  
1013207 การศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 

 Education and Environment  
1013208 การศึกษากบัการปรับปรนวฒันธรรม 2(2-0-4) 

 Education and Cultural Adaptive  
1013401 การศึกษาทางเลือก 2(2-0-4) 

 Alternative Education  
 
 
 



 

 

-15- 

 กลุ่มวชิำหลกัสูตรและกำรสอน 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ 

1024701 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0-4) 
 Independent Study in Education  

1024702 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Educational Problems  

1021203 หลกัสูตรและหนงัสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 
 Curriculum and Texts for Fundamental Education  

1023103 การสอนซ่อมเสริม 2(2-0-4) 
 Remedial Teaching  

1022601 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 2(2-0-4) 
 Classroom Management Techniques  

1023202 กิจกรรมร่วมหลกัสูตร 2(2-0-4) 
 Co-curriculum Activity  

1023301 การสร้างส่ือและแบบเรียน 2(2-0-4) 
 Medias and Texts Construction  

1023204 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2(1-2-3) 
 Curriculum Development for Local  

1023102 ทกัษะและเทคนิคการสอน 2(2-0-4) 
 Teaching Skills and Techniques of Teaching  

1023104 หลกัการนิเทศการสอน 2(1-2-3) 
 Instructional Supervision  

1023105 รูปแบบการเรียนการสอน 2(2-0-4) 
 Instructional Models  

1023302 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาไทย 2(2-0-4) 
 Medias and Activities for Learning Thai Language  

1023303 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาองักฤษ 2(2-0-4) 
 Medias and Activities for Learning English Language  

1023304 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนวทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Medias and Activities for Learning Science  

1023305 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Medias and Activities for Learning Mathematics  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ 
1023306 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 

 Medias and Activities for Learning Computer  
1023307 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนสังคมศึกษา 2(2-0-4) 

 Medias and Activities for Learning Social Studies  
1023308 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการฝึกอบรม 2(2-0-4) 

 Medias and Activities for Trainning  
1023401 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 

 Teaching Skills for Science Teachers  
1023501 นวตักรรมในชั้นเรียน 2(2-0-4) 

 Innovation in the Classroom  
1023001 พฤติกรรมการสอนวชิาพลศึกษา   3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Physical Education 
1023002 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทย   3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Thai Language  
1023003 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching English  
1023004 พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Social Studies  
1023005 พฤติกรรมการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Computer Education 
1023006 พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Music Education 
1023007 พฤติกรรมการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Mathematics  
1023008 พฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Science  
1023009 พฤติกรรมการสอนวชิาเคมี 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Chemistry  
1023010 พฤติกรรมการสอนวชิาฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Physics  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ 
1023011 พฤติกรรมการสอนวชิาชีววิทยา 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Biology  
1023012 พฤติกรรมการสอนวชิานาฏศิลป์ 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances 
1023013 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Art Education  
1023014 พฤติกรรมการสอนวชิาเฉพาะ 3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Specific Subject 
 
 กลุ่มวชิำเทคโนโลยีและนวตักรรมทำงกำรศึกษำ 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ 

1031201 การใชส่ื้อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 
 Utilization of Mass Media in Education  

1032202 การสร้างส่ือการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
 Media Construction  

1033203 นวตักรรมการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation  

1034204 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 2(2-0-4) 
 Telecommunications and Distance Learning  

 
 กลุ่มวชิำวดัผลประเมินและวิจัยกำรศึกษำ 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 

1042201 การสร้างแบบทดสอบ 2(1-2-3) 
 Test Construction  

1043102 การประเมินทางการศึกษา 2(1-2-3) 
 Education Evaluation  

1043103 การประเมินผลการเรียนดา้นการปฏิบติั 2(1-2-3) 
 Performance Evaluation  

1043203 การวดัจริยธรรม 2(1-2-3) 
 Ethics Measurement Methodology  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ 
1044202 การสร้างแบบทดสอบวดัความถนดั 3(2-2-5) 

 Aptitude Test Construction  
1043302 สถิติและการวจิยัส าหรับครู 2(1-2-3) 

 Statistics and Research for Teachers  
1044303 วทิยาการวจิยั              3(2-2-5) 

 Research  Methodology  
1044304 สถิติเพื่อการวจิยั   3(3-0-6) 

 Statistics  for  Research    
1044305 การวจิยัเชิงคุณภาพ             3(2-2-5) 

 Qualitative  Research  
                      1044306      การวจิยัในชั้นเรียน            3(2-2-5) 
 Classroom   Research    

1044307 การวเิคราะห์งานวจิยัดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน       3(3-0-6) 
 Analysis  of  Curriculum  and  Instructional  Research    
       
 กลุ่มวชิำจิตวทิยำและกำรแนะแนว 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ    

1051101 จิตวทิยาทัว่ไป 2(2-0-4) 
 General Psychology  

1051102 การพฒันาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวยั 2(2-0-4) 
 Personality Development for Early Childhood  

1051103 จิตวทิยาวยัเด็ก 2(2-0-4) 
 Children  Psychology  

1051104 จิตวทิยาพฒันาการ 2(2-0-4) 
 Developmental Psychology    

1052203 การประยกุตจิ์ตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 Applied Psychology for Learning  

1051301 ทฤษฎีและปฏิบติัการกลุ่ม 2(2-1-3) 
 Theories and Group Dynamics Practice  

1051604 การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน 2(2-1-3) 
 Methods of Effective Study  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ    
1051703 การจดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 2(2-1-3) 

 Psychological and School Guidance Services  
1051704 บริการสารสนเทศทางจิตวทิยาและการแนะแนว 2(2-1-3) 

 Psychological and School Guidance Information Services 
1052106 จิตวทิยาแรงจูงใจ 2(2-0-4) 

 Psychology of Motivation  
1052107 จิตวทิยาบุคลิกภาพและการปรับตวั 2(2-0-4) 

 Psychology of Personality and Adjustment  
1052201 จิตวทิยาเด็กและการใหบ้ริการ 2(2-0-4) 

 Children  Psychology and Service  
1052801 มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 2(2-0-4) 

 Human Relations for Teachers and Educators  
1052503 สุขภาพจิตในโรงเรียน 2(2-0-4) 

 Mental Health in School  
1052602 การทดสอบทางสติปัญญากบัการแนะแนว 2(2-1-3) 

 Intelligence Assessment in School Guidance Services  
1052701 การวางแผนชีวติและอาชีพ 2(2-1-3) 

 Life and Career Planning  
1052702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนกัเรียน

นกัศึกษา 
2(2-0-4) 

 School Guidance and Student Affairs Management  
1053302 ทฤษฎีและปฏิบติัการทางจิตวทิยาสังคม 2(2-0-4) 

 Theories and Practical in Social Psychology  
1053303 มนุษยสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานการศึกษา 2(2-0-4) 

 Human Relations of Teacher Educator  
1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 2(2-1-3) 

 Behavior Modification in School  
1053402 จิตวทิยาเด็กกลุ่มพิเศษ 2(2-0-4) 

 Special Children  Psychology  
1053501 จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น 2(2-0-4) 

 Adolescence Guidance Psychology  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ    
1053502 จิตวทิยาการแนะแนว 2(2-0-4) 

 Guidance Psychology  
1053504 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 2(2-1-3) 

 Creative Thinking Process                                     
1053505 เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวยัรุ่น 2(2-1-3) 

 Group Counseling for Adolescence 
1053506 จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 2(2-0-4) 

 Elementary School Children Psychology and Guidance 
1053601 การทดสอบทางบุคลิกภาพกบัการแนะแนว 2(2-1-3) 

 Personality Assessment in School Guidance Services 
1053603 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0-4) 

 Child’s Behavior Observation 
1053604 กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 2(2-0-4) 

 Group Work in School  
1053702 การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาชีวติ 2(2-1-3) 

 Guidance Activities for Life Development 
1054202 การใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 2(2-1-3) 

 Parents  Education 
 
 กลุ่มวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ    

1061101 หลกัการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Principles of Educational Administration  

1061103 พฤติกรรมผูน้ าทางการศึกษา 2(2-0-4) 
 Behavior for Education Leaders  

1064104 สถาบนัวชิาชีพครูและการพฒันาวชิาชีพครู 2(2-0-4) 
 Institutions and Development of Teaching Profession  

1063107 ธุรกิจการศึกษา 2(2-0-4) 
 Educational Business  

1063108 การอาชีวศึกษา 2(2-0-4) 
 Vocational Education  
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          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ    
1063105 การบริหารงานบุคคล 2(2-0-4) 

 Personnel Administration  
1064106 การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ 2(2-0-4) 

 Executive Fiscal and Commodity Administration  
 
 กลุ่มวชิำกำรศึกษำปฐมวัย 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ    

1071001 จิตวทิยาพฒันาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 3(3-0-6) 
 Child Care and Child Development  

1073002 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 3 (3-0-6) 
 Early Childhood Curriculum  

1073003 การแนะแนวผูป้กครองเด็กปฐมวยั 2 (2-0-4) 
 Parents Guidance for Pre-School Children  

 
 กลุ่มวชิำกำรศึกษำพเิศษ 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ    

1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม  3 (3-0-6) 
 Inclusive Education  
 
 กลุ่มวชิำพลศึกษำและนันทนำกำร 
          รหัสวชิำ         ช่ือวชิำ                 หน่วยกติ    

1162004 พลศึกษาและนนัทนาการส าหรับครู  2 (1-2-3) 
 Physical Education and Recreation for Teachers  
 
 กลุ่มวชิำดนตรีศึกษำ 

1073501 จิตวทิยาการสอนดนตรี 3(2-2-5) 
 Psychology  of  Music  Teaching  

1023601 หลกัการและวธีิการสอนดนตรี 3(2-2-5) 
 Principle  and  Method  in  Music  Teaching  

1023602 การสอนเคร่ืองลมไม ้                                                                            3(3-0-6) 
 Woodwind  Pedagogy  
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 3. วชิำประสบกำรณ์วชิำชีพ      14  หน่วยกติ 
              รหัสวชิำ              ช่ือวชิำ                         หน่วยกติ 
 1005501 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพครูระหวา่งเรียน  1        2(1-2-3) 
   Practicum  1 
 1005502 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพครูระหวา่งเรียน  2                    2(1-2-3) 
   Practicum  2 
 1005503   การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1       5(450) 
   Internship  1 
 1005504   การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  2       5(450) 
   Internship  2 

 
 17.3. 3  หมวดวชิาเลอืกเสรี     6  หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยไม่ซ ้ า 
กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียน  โดยไม่นับหน่วยกิต               
รวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิา 

17.4  แผนการศึกษา 
ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1541003 การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 3(2-2-5)  1221102 ภาษาจีนระดบัตน้  2 3(2-2-5) 
1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  1 2(2-0-4)  4121002 คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5) 
2061001 สงัคีตนิยม 2(2-0-4)  4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา 2(2-0-4) 
1001003 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 2(2-0-4)  4081001 กีฬาและนนัทนาการเพ่ือคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 
1631001 สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ 2(1-2-3)  2501002 เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
1221101 ภาษาจีนระดบัตน้  1 3(2-2-5)  1221302 การฟังและการพดูภาษาจีน  2 3(2-2-5) 
1221301 การฟังและการพดูภาษาจีน  1 3(2-2-5)  1221109 สทัศาสตร์ภาษาจีนกลาง 3(2-2-5) 
1221401 วฒันธรรมจีนและประวติัศาสตร์จีน 3(3-0-6)  1001101 ความเป็นครู 3(3-0-6) 
4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2(2-0-4)     

รวม 22  รวม 21 
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ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่ 2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1222103 ภาษาจีนระดบัตน้  3 3(2-2-5)  1222104 ภาษาจีนระดบัตน้  4 3(2-2-5) 
1222108 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง  1 3(3-0-6)  1222202 การอ่านภาษาจีน  2 3(3-0-6) 
1222303 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเท่ียว  1 3(2-2-5)  1222304 สนทนาภาษาจีน 3(2-2-5) 
1072201 ภาษาองักฤษส าหรับครูปฐมวยั 3(2-2-5)  1002201 ภาษาองักฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
1002401 คอมพิวเตอร์ส าหรับครู 3(2-2-5)  1063102 การบริหารจดัการในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
1222201 การอ่านภาษาจีน  1 3(3-0-6)  xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
1051106 จิตวทิยาส าหรับครู 3(3-0-6)  4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ  

     คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
รวม 21  รวม 21 

 
ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1223105 ภาษาจีนระดบักลาง  1 3(2-2-5)  1223106 ภาษาจีนระดบักลาง  2 3(2-2-5) 
1223210 การแปลภาษาจีน  1 3(3-0-6)  1223204 การอ่านหนงัสือพิมพจี์น  1 3(3-0-6) 
1223207 การเขียนภาษาจีน  1 3(2-2-5)  1223404 วรรณคดีจีน  1 3(3-0-6) 
1223407 นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0-6)  1043101 การวดัและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
1022101 การจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5)  1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  2 2(2-0-4) 
1551003 ทกัษะการฟัง- การพดู ภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3)  xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
1002301 ภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5)  2531001 วถีิไทย 2(2-0-4) 
1072204 ทกัษะการคิด 2(1-2-5)  2521001 ทอ้งถ่ินศึกษา 2(2-0-4) 

รวม 22  รวม 21 

 
ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1224107 ภาษาจีนระดบัสูง  1 3(2-2-5)  1224108 ภาษาจีนระดบัสูง  2 3(2-2-5) 
1224206 การอ่านภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6)  1224209 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 
1224406 การเปรียบเทียบภาษาจีนและ

ภาษาไทย 
3(2-2-5)  1043301 การวจิยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 

1032101 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ   1xxxxxx วชิาชีพครูเลือก 2 3(x-x-x) 
 ทางการศึกษา 3(2-2-5)  1004802 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 2 2(1-2-3) 

1xxxxxx วชิาชีพครูเลือก 1 3(x-x-x)  1225408 เร่ืองสั้นจีน 3(3-0-6) 
1225112 การสอนภาษาจีนเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
 

3(3-0-6) 
 1022201 การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
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ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1004801 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 1 2(1-2-3)  1024015 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

รวม 20  รวม 19 

 
ช้ันปีที ่ 5 ภาคเรียนที ่1  ช้ันปีที ่ 5 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ  รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
1005803 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 5 (450)  1005804 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 5 (450) 

รวม 5  รวม 5 

 

17.5  ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะด้าน 
     1.  วชิาเอกบังคับ 
          1.1  หมวดรายวชิาภาษาจีนพืน้ฐาน 

       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
     1221101        ภาษาจีนระดบัตน้ 1                                          3(2-2-5)  
                                Basic Chinese 1 
              ศึกษาระบบสัทศาสตร์อกัษรภาษาจีนกลาง และหลกัเบ้ืองตน้ของการเขียนตวัอกัษรจีน 
ฝึกอ่านค าศพัท์ วลี ประโยคและขอ้ความอย่างง่าย ศึกษาและฝึกเขียนโครงสร้างพื้นฐานของรูป
ประโยคท่ีสั้นและง่ายส าหรับใชใ้นชีวติประจ าวนัทัว่ไป  

 
     1221102      ภาษาจีนระดบัตน้ 2                                          3(2-2-5)  
                                Basic Chinese 2 
        ฝึกการอ่านศพัท์ วลี ท่ียากข้ึน อ่าน ประโยคและขอ้ความท่ียาวข้ึน เพื่อท าความเขา้ใจและ
ใช้ได้ถูกต้อง ศึกษาลักษณะ โครงสร้างของรูปประโยคทั้ งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร เน้นเร่ืองการออกเสียงจีนกลางให้ไดม้าตรฐานตลอดจนศึกษาและฝึกการใชพ้จนานุกรม
จีน-ไทย และไทย-จีน 
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       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
     1222103    ภาษาจีนระดบัตน้ 3                                        3(2-2-5)  
                              Basic Chinese 3 
         ศึกษาการใช้ค  าและหน้าท่ีของค า ความสัมพนัธ์ของค าต่างๆ ในวลีและประโยคอย่างง่าย 
เพื่อให้สามารถเรียบเรียงขอ้ความ ทั้งในการพูดและการเขียน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาและ
ความนิยม 
 
   1222104   ภาษาจีนระดบัตน้ 4                                         3(2-2-5)  
                             Basic Chinese 4 
         ศึกษาวลีและหน้าท่ีของวลีในประโยค ศึกษารูปแบบประโยคต่างๆเพื่อสามารถเรียบเรียง
ขอ้ความทั้งในการพดูและการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม หลกัภาษาและความนิยม 
 
   1223105   ภาษาจีนระดบักลาง 1                                       3(2-2-5)  
                             Intermediate Chinese 1  
            ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาซบัซอ้นข้ึน โดยเนน้การวเิคราะห์
เน้ือหาสาระ และการใชภ้าษาส่ือความหมายไดถู้กตอ้งรวดเร็ว กะทดัรัด  
 
1223106  ภาษาจีนระดบักลาง 2                                       3(2-2-5)  
                            Intermediate Chinese 2 
            ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาซับซ้อนยิ่งข้ึนต่อเน่ืองจากภาษาจีน
กลางระดบั 1 โดยเนน้ความเขา้ใจและทกัษะในการใชภ้าษาท่ีกะทดัรัดและสละสลวยไดถู้กตอ้งกบั
เน้ือหาและความคิด 

 
1224107      ภาษาจีนระดบัสูง  1                                          3(2-2-5)  
                                Advanced  Chinese 1  
            ศึกษางานเขียนต่างๆ ทั้งบนัเทิงคดี และสารคดี จดบนัทึกยอ่ ขยายความแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดอ่้าน ไดพ้บ ไดเ้ห็น และฟัง เพื่อใหส้ามารถจบัใจความหลกั และพลความได ้
 
1224109    ภาษาจีนระดบัสูง  2                                         3(2-2-5)  
                              Advanced  Chinese 2 
            ศึกษางานเขียนต่างๆ ท่ียาวและสลบัซับซ้อนข้ึน สืบเน่ืองจากภาษาจีนระดบัสูง 1 เพื่อให้
สามารถจบัใจความส าคญั และสรุปเน้ือหาจากเร่ืองท่ีไดอ่้าน ไดพ้บ ไดเ้ห็น และฟังได ้
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       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1221109  สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง                                                 3(2-2-5)  
                            Chinese Phonetics  
             ศึกษา  ระบบเสียง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาจีน และการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบั
ภาษาไทย 
 
1222110 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1                                         3(3-0-6) 
                             Chinese Grammar 1  
            ศึกษาไวยากรณ์ และศึกษาลกัษณะโครงสร้างประโยคภาษาจีน โดยเน้นเร่ืองชนิดของค า 
ความหมาย ระบบการใชค้  า วลี และค าลงทา้ย ฝึกเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์จีน 
    
1225113              การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ                                     3(3-0-6) 
                            Teaching Chinese as a foreign Language 
          ฝึกเทคนิคการสอนในรายวิชาท่ีส าคญัของภาษาจีน พร้อมเนน้เทคนิคในการสอนเป็นภาษา
ท่ีสอง 

 
1024015             พฤติกรรมการสอนภาษาจีน                                                  3(2-2-5) 
                               Methods and Approaches in Teaching Chinese 
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรภาษาจีน   การวิเคราะห์
หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีน  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะท่ีจ าเป็นในการสอนภาษาจีน  ส่ือการเรียน การวดัผลและ
ประเมินผล การเตรียมการสอน เช่น  การท าโครงการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ ฯลฯ การปฏิบติัการ
ทดลองสอนในชั้นเรียน เพื่อเป็นการฝึกการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

 
          1.2  หมวดรายวชิาการอ่าน การเขียน และการแปลภาษาจีน 

       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1222201     การอ่านภาษาจีน 1                                         3(3-0-6) 
                               Chinese Reading 1 
            ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ เช่น ประกาศ อนุเฉท การ บรรยาย เรียงความอยา่ง
ง่าย  จดหมายและบทความขนาดสั้ น ฝึกความเร็วในการอ่าน โดยจับใจความส าคัญและ
วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนได ้
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1222204 การอ่านหนงัสือพิมพจี์น 1                                     3(3-0-6) 
                           Reading of Chinese Newspaper 1 
            ฝึกการอ่านข่าวและบทความต่างๆ ในหนงัสือพิมพ ์เช่น ข่าวทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศ 
บทความเชิงวจิารณ์  บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ สั้นๆ  โดยเนน้การเขา้ใจศพัท ์ส านวน
ท่ีใชใ้นภาษาหนงัสือพิมพ ์
 
1224206 การอ่านภาษาจีนโบราณ                                     3(3-0-6) 
                      Classical Chinese Reading 
            ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคดัสรรท่ีมีช่ือเสียง เพื่อให้เขา้ใจลกัษณะโครงสร้างไวยากรณ์ 
และความหมาย โดยเฉพาะขอ้แตกต่างในดา้นการใชศ้พัทแ์ละ หลกัภาษา ระหวา่งภาษาจีนโบราณ
กบัภาษาจีนปัจจุบนั 

 
1224207 การเขียนภาษาจีน  1                                     3(2-2-5) 
                      Chinese  Writing  1 
            ฝึกเขียนขอ้ความอยา่งง่าย  เก่ียวกบัชีวติประจ าวนั  เช่น  จดหมายส่วนตวั  บนัทึกประจ าวนั
เพื่อฝึกให้สามารถใชค้  าศพัทต่์าง ๆ ท่ีเรียนมาแลว้  น ามาส่ือความหมายและถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นทราบ
ได ้

 
1223210   การแปลภาษาจีน 1                                    3(2-2-5) 
                             Chinese Translations 1 
            ศึกษาหลกัและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทย ตั้งแต่การ
แปลประโยคจนถึงการแปลขอ้ความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได ้

 
          1.3  หมวดรายวชิาภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 

       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
     1221301      การฟังและการพดูภาษาจีน 1                                         3(2-2-5) 
                                Chinese Listening and Speaking 1 
           ฝึกการฟังและพูดบทสนทนาเร่ืองทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั การเล่าเร่ือง การอธิบายอยา่งง่าย 
เพื่อฝึกใชภ้าษาจีนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว โดยเนน้ความสามารถการฟังและการพดู 
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       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1221301     การฟังและการพดูภาษาจีน 2                                         3(2-2-5) 
                               Chinese Listening and Speaking 2 
          ศึกษาหลกัการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเน่ืองจากการฟัง และการพูด 1 ฝึก
ฟังและพูดในรูปแบบของการสนทนา ในหัวขอ้ท่ีก าหนด ฝึกพูดในกลุ่ม  ฝึกพูดในท่ีประชุม เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ความสามารถและทกัษะในการฟังและพดูยิง่ข้ึน 

 
          1.4  หมวดรายวชิาวรรณคดี วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์จีน 

       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1221401     วฒันธรรมจีนและประวติัศาสตร์จีน                                        3(3-0-6) 
                                Chinese Culture  and  Chinese  History 
             ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวฒันธรรมจีน โดยสังเขปและศึกษาเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงยคุปัจจุบนั 
 
1222404     วรรณคดีจีน 1                                        3(3-0-6) 
                               Chinese Literature 1 
             ศึกษาลกัษณะทัว่ไป และรูปแบบการประพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีส าคญัของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมยั 
โบราณจนถึงราชวงศถ์งั โดยคดัเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในแต่ละสมยั 

 
2.  วชิาเลอืก   

2.1.    หมวดรายวชิาภาษาจีนพืน้ฐาน 
       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
       1221111         ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 2                                             3(3-0-6) 
                                   Chinese Grammar 2  
            ศึกษาไวยากรณ์ และลกัษณะโครงสร้างประโยคภาษาจีนท่ีซบัซอ้นข้ึน ฝึกวเิคราะห์ประโยค
รูปแบบต่างๆ และสามารถแกไ้ขประโยคท่ีผดิใหถู้กตอ้งได ้ 

 
        1222112        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน                                3(2-2-5)  
                                   Chinese Computer Program 
            ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน วิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาษาจีน ฝึกการสืบคน้แหล่งขอ้มูลภาษาจีนต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
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       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
       1222115         การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย                                    3(2-2-5) 
           Thai and Chinese  Comparative  Studies  
 เปรียบเทียบและวิเคราะห์ภาษาจีนและภาษาไทย  ให้เห็นความแตกต่างพื้นฐานทางด้าน
ไวยากรณ์ทั้งภาษาจีนและภาษาไทย 

 
        1222116        ระบบค า                                  3(2-2-5)  
           Word  Structure 
 ศึกษาระบบค า  ความหมาย  รวมถึงโครงสร้างประโยคง่าย ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ภาษาจีน  และการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัภาษาไทย 

 
2.2    หมวดรายวชิาการอ่าน การเขียน และการแปลภาษาจีน 

       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1222202      การอ่านภาษาจีน 2                                           3(3-0-6) 
                                Chinese Reading 2 
            ฝีกความเร็วในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆท่ียากและยาวข้ึน เช่น การบรรยาย 
เรียงความ บทความ สามารถจบัใจความไดดี้ยิง่ข้ึน และเขียนสรุปเน้ือหาของบทอ่านท่ีอ่านและยอ่
เร่ืองบทอ่านนั้น ๆ ได ้
 
1223203     การอ่านภาษาจีน 3                                           3(3-0-6) 
                               Chinese Reading 3 
             อ่านขอ้ความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งบนัเทิงคดี และสารคดี โดย
เนน้การตีความและสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจจากขอ้ความท่ีอ่าน สามารถแสดงความ
คิดเห็นเชิงวจิารณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และสามารถสรุปใจความโดยสังเขปได ้
 
1223205    การอ่านหนงัสือพิมพจี์น 2                                           3(3-0-6) 
                              Reading of Chinese Newspaper 2 
            ฝึกการอ่านเชิงวเิคราะห์ และวจิารณ์ข่าว และบทความต่าง ๆ ในหนงัสือพิมพ ์โดยศึกษา
รูปแบบการเขียน การใชค้  า ตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละทศันะของ ผูเ้ขียน 
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       รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1223208 การเขียนภาษาจีน 2                                          3(2-2-5) 

        Chinese Writing 2 
              ฝึกเขียนขอ้ความตามประเพณีนิยม เช่น จดหมายธุรกิจ บตัรเชิญ บตัรอวยพร ตลอดจน
บทความขนาดสั้น ทั้งน้ีเพื่อฝึกใหส้ามารถน าศพัทต่์างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
1223209 การเขียนรายงานภาษาจีน                                          3(2-2-5) 
                           Chinese Report Writing 
            ฝึกการเขียนรายงานการคน้ควา้เป็นภาษาจีน การตีความหมายหวัขอ้เร่ือง วางโครงเร่ือง วธีิ
รวบรวมขอ้มูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเน้ือความ การใชถ้อ้ยค าท่ีมีน ้าหนกั การอา้งเหตุผล 
เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม 
 
1223211 การแปลภาษาจีน 2                                          3(2-2-5) 
                           Chinese Translation 2 
            ศึกษาหลกัและวธีิการในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน
ต่อเน่ืองจากการแปลภาษาจีน 1  ฝึกแปลขอ้ความและบทความท่ียากข้ึน ฝึกแปลบทความเอกสาร 
สุนทรพจน์ และจดหมายประเภทต่าง ๆ 
 
1224212 การแปลภาษาจีน 3                                          3(2-2-5) 
                           Chinese Translation 3  
            ศึกษาหลกัและวธีิการแปลภาษาไทยใหเ้ป็นภาษาจีน และภาษาจีนใหเ้ป็นภาษาไทยใน
ระดบัสูงข้ึนจากการแปลภาษาจีน 2โดยเนน้การแปลบทคดัยอ่ เอกสารทางวชิาการ เร่ืองสั้น นว
นิยาย บทประพนัธ์และเอกสารราชการ 
 

2.3    หมวดรายวชิาภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 
     รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1222303     การฟังและการพดูภาษาจีน 3                                          3(2-2-5) 
                                Chinese Listening and Speaking 3 
            ศึกษาการฟังและการพดูต่อเน่ืองจากการฟังและการพดูภาษาจีน 2 โดยเนน้การฝึกทกัษะ
การฟังและพดูในท่ีชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ความสามารถและความช านาญในทกัษะการฟัง
และการพดูยิง่ข้ึน 
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     รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1222304     สนทนาภาษาจีน                              3(2-2-5) 
                        Chinese Conversation  
           ฝึกการสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการพูดปากเปล่า และส าเนียงท่ีเป็นมาตรฐาน การออก
เสียงใหถู้กตอ้งชดัเจน ใชถ้อ้ยค าและประโยคใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดให ้
 
1223305    ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 1                                       3(2-2-5) 
                        Chinese for Tourism 1 
             ศึกษาค าศพัท ์และฝึกทกัษะในดา้นการฟัง และพดู ในภาษาส านวนท่ีใชใ้นการบริการ การ
ท่องเท่ียวและแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยจดัสถานการณ์จ าลองในการปฏิบติังาน 
เช่น สนามบิน โรงแรม ภตัตาคาร ร้านคา้ เป็นตน้ 
 
1223306 ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 2                                       3(2-2-5) 
                     Chinese for Tourism  2 
            ศึกษาค าศพัท ์และฝึกทกัษะในดา้นการฟัง และพดู ในภาษาส านวนท่ีใชใ้นการบริการ การ
ท่องเท่ียวและแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยและประเทศจีน โดยจดัสถานการณ์จ าลอง
ในการปฏิบัติงานในประเทศไทยและประเทศจีนเปรียบเทียบกัน เช่น สนามบิน โรงแรม 
ภตัตาคาร ร้านคา้ เป็นตน้    

 
122307 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ                                                    3(2-2-5) 
                           Chinese for Secretarial Science 
             ศึกษาภาษาจีนส าหรับงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารเช่น บนัทึก
ข้อความ การส่ือสารทางโทรศัพท์ ท่ี ติดต่อทั้ งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้ งศึกษา
ศพัทเ์ทคนิค และส านวนท่ีจ าเป็นในงานเลขานุการ 
 
1223308 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 1                                     3(2-2-5) 
                      Chinese for Hotel 1 
            ศึกษาค าศพัท์และฝึกทกัษะในด้านการฟังและ พูด ของส านวนภาษาท่ีใช้ในการบริการ 
ส่ือสารในโรงแรมโดยใช้สถานการณ์จ าลอง และฝึกปฏิบัติในโรงแรม เช่น งานต้อนรับ งาน
ล่วงหนา้ ภตัตาคาร บาร์ ร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ 
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1223309 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 2                                         3(2-2-5) 
                      Chinese for Hotel 2 
            ศึกษาค าศพัทแ์ละฝึกทกัษะในดา้นการฟังและ พูด ของส านวนภาษาท่ียากและซบัซ้อนข้ึน
ท่ีใชใ้นการบริการ ส่ือสาร ในโรงแรมโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง และฝึกปฏิบติัในโรงแรม ต่อเน่ือง
จากภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 1 
 
1223310 ภาษาจีนธุรกิจ  1                                            3(2-2-5)  
                      Business Chinese 1 
           ศึกษาภาษาจีนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในวงการธุรกิจ โดยใช้สถานการณ์จ าลอง เช่น บริษทั ห้าง
ร้านต่างๆ และใหค้วามรู้ในเร่ืองวธีิปฏิบติัตนในการติดต่อธุรกิจกบัชาวจีน 
 
1223311 ภาษาจีนธุรกิจ  2                                           3(2-2-5) 
                     Business Chinese 2 
         ศึกษาภาษาจีนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นวงการธุรกิจ ในการติดต่อท่ีต่อเน่ืองจากภาษาจีนธุรกิจ 1 ใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกท าความเขา้ใจค าศพัทท่ี์ยากและซบัซอ้นข้ึน  
 
1223312 ภาษาจีนเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ                                       3(2-2-5) 
                           Chinese for International Trade  
         ศึกษาค าศพัท์ และส านวนภาษาจีนท่ีใช้ในดา้นการคา้ระหว่างประเทศ  เช่น ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ องคก์รระหวา่งประเทศ และการทูต รวมไปถึงการปฏิบติัตน 
 
1223313 ภาษาองักฤษส าหรับครูภาษาจีน                                                   3(2-2-5) 
                           English  for  Chinese  Teachers  
         ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  จากส่ือส่ิงพิมพ์ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  
ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์  บทความทางจีนศึกษา  คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ  การใชอุ้ปกรณ์ฝึกการใช้
พจนานุกรมเพื่อการอ่าน  ฝึกทกัษะในการอ่าน  บนัทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้ง
การน าเสนอดว้ยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร  โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
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2.4    หมวดรายวชิาวรรณคดี วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์จีน 
     รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1222402 ววิฒันาการตวัอกัษรจีน                                          3(3-0-6) 
                           Evolution of Chinese Character 

ศึกษาประวติัความเป็นมา วิวฒันาการของศิลปะการเขียนตวัอกัษรจีน ตั้งแต่สมยัอกัษร
จารึกโบราณ  จนถึงระบบตวัอกัษรสมยัปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างตวัอกัษรจีน และการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละยคุแต่ละสมยั ศึกษาทฤษฏี และฝึกหดัลีลาการเขียนตวัหนงัสือจีนดว้ยพูก่นั 

ศึกษาววิฒันาการของตวัอกัษรจีน ตั้งแต่อกัษรจีนสมยัโบราณ จนถึงอกัษรจีนสมยัปัจจุบนั 
 
1223405 วรรณคดีจีน 2                                            3(3-0-6) 
                           Chinese Literature 2 
             ศึกษาลกัษณะทัว่ไป และรูปแบบการประพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีส าคญัของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศถ์งัจนถึงปัจจุบนั โดยคดัเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในแต่ละสมยั 

 
1223403 นิทานสุภาษิตจีน                                           3(3-0-6) 
                           Chinese Proverbial Tales 
             ศึกษานิทานสุภาษิตท่ีมีช่ือเสียงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญาชีวิตและรู้จกัใช้สุภาษิต
จีนท่ีไดเ้รียนมาอยา่งเหมาะสม 

 
1224406 การเขียนพูก่นัจีน                                       3(2-2-5)  
                           Chinese Calligraphy 
              ฝึกการจบัพูก่นัจีน ศิลปะการเขียนตวัอกัษรจีนให้ถูกตอ้งสวยงาม กลวธีิและเทคนิคการใช้
พูก่นัเขียนอกัษรจีนดว้ยบรรจง และตวัหวดัแกมบรรจง 

 
1224407 วรรณกรรมจีนสมยัใหม่และร่วมสมยั                                       3(3-0-6) 
                           Contemporary and Modern Chinese Literature 
            ฝึกทกัษะการอ่านและวเิคราะห์บทคดัเลือกจากวรรณกรรมสมยัใหม่และร่วมสมยัของจีน 
เพื่อสามรถจบัใจความและสรุปเน้ือหาได ้
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     รหัสวชิำ        ช่ือวชิำ       หน่วยกติ 
1224408 บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 1                                           3(3-0-6) 
                      Selective Reading Passages in Social Science 1    
            ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศจีนในแง่ต่างๆ อาทิ ประเพณี ค่านิยม ประวติัศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจจากบทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 
 
1224409 บทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 2                                            3(3-0-6) 
                           Selective Reading Passages in Social Science 2 
             ศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ประเทศจีนในปัจจุบนัและการสร้าง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากบทอ่านคดัเลือกทางสังคมศาสตร์ 

 
1224410 เร่ืองสั้นจีน                                     3(3-0-6) 
                           Chinese Short  Stories 
            ศึกษาเร่ืองสั้นร่วมสมยัท่ีมีช่ือเสียงของจีน  เพื่อสามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านและสรุป
เน้ือหาได ้
 
1224411 นวนิยายจีน                                     3(3-0-6) 
                           Chinese Novels 
            ฝึกทกัษะการอ่านและวเิคราะห์บทคดัเลือก จากนวนิยายจีนสมยัราชวงศห์มิง ชิงและ
สมยัใหม่ รวมถึงสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
 

3.  วชิาชีพครู 
 3.1 วชิำชีพครูบังคับ 
               รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ      หน่วยกติ 
 1001101    ความเป็นครู     3(3-0-6) 
    Self  Actualization  for  Teachers 
 ศึกษาความส าคญัของวิชาชีพครู  บทบาท  หนา้ท่ี  ภาระงานของครู  พฒันาการของวิชาชีพ
ครู  คุณลักษณะของครูท่ีดี  การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวิชาการ  เกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู  จรรยาบรรณของวชิาชีพครู  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
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               รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ      หน่วยกติ 
 1051105    จิตวทิยาส าหรับครู    3(3-0-6) 
    Psychology  for  Teachers 
 ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการมนุษย ์ วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  อิทธิพล
ของพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้  ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเรียนรู้  การจดัสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  การ
จดับริการแนะแนวในสถานศึกษา  การใหค้  าปรึกษา  และการช่วยเหลือผูเ้รียน 
 
 1002201    ภาษาองักฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
    English  for  Teachers 
 ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางการศึกษา  จากส่ือส่ิงพิมพ ์                               
ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  ส่ือโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  บทความทางการศึกษา  ฝึกการใชพ้จนานุกรรมเพื่อ
การอ่าน  ฝึกทกัษะในการอ่าน  บนัทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการน าเสนอดว้ย
วาจาและลายลกัษณ์อกัษร  โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
 
 1002301    ภาษาไทยส าหรับครู    3(2-2-5) 
    Thai  for  Teachers 
 ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารทางการศึกษา  จากส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือ
อิเล็คทรอนิกส์  ส่ือโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  บทความทางการศึกษา  ฝึกการใชพ้จนานุกรมเพื่อการ
อ่าน  ฝึกทกัษะในการอ่าน  บนัทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการน าเสนอดว้ยวาจา
และลายลกัษณ์อกัษร  โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
 
 1002401   คอมพิวเตอร์ส าหรับครู    3(2-2-5) 
    Computer  for  Teachers 
 ศึกษาองค์ประกอบการท างาน  ข้อจ ากัดและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  การใช้
คอมพิวเตอร์ในงานธุรการโรงเรียน  งานบริหารจดัการห้องเรียน  งานระเบียนประวติันกัเรียน  งาน
จดัการเรียนการสอน  งานวดัและประเมินผลการเรียน   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย   ฝึก
ปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการศึกษากบัการจดัการเรียนการสอน 
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               รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ      หน่วยกติ 
 1022201    การจดัการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร  3(2-2-5) 
    Administration  and  School  Curriculum  Development 
 ศึกษา  ปรัชญา  แนวคิดทฤษฎีการศึกษา  ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษา
ไทย  วสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย  พ.ร.บ. การศึกษา  ความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ท่ี
มีผลกระทบต่อการศึกษาและวิชาชีพครูในปัจจุบนัและอนาคต  การจดัและการบริหารการศึกษา  
ทฤษฎีหลกัสูตร  การพฒันาหลกัสูตร  มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลกัสูตร  การพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  ฝึกการสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา  หลกัสูตรรายวชิา  หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
 
 1032101    นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
    Innovation  and  Information  Teachers  in  Education 
 ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพฒันา   คุณภาพ
การเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใชน้วตักรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ฝึกปฏิบติัการออกแบบการสร้าง  การ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  การประเมินและ
การปรับปรุงนวตักรรม  การจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 1022101    การจดัการเรียนรู้                  3(2-2-5) 
    Principle  of  Learning  Management 
 ศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบการเรียนรู้
การสอน  การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู้  การใช้  การผลิตส่ือ
และการพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  การประเมินผล
การเรียนรู้  ฝึกทกัษะการจดัท าแผนการเรียนรู้  จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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               รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ      หน่วยกติ 
 1043101    การวดัและประเมินผลการศึกษา   3(2-2-5) 
    Educational  Measurement  and  Evaluation 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  การสร้างและการใช้
เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน  การประเมินภาคปฏิบติั  การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม   ศึกษาระเบียบการประเมินผล
การเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วเิคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาการวดัและประเมินผลในโรงเรียน  
ฝึกปฏิบติัการวางแผนการประเมินผลเรียนรู้ตามสภาพจริง  การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  การ
วเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ  การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ 
 
 1063102    การบริหารจดัการในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
    Administration  in  School 
 ศึกษา  ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ  ภาวะผูน้ าทางการศึกษา  การคิดอยา่งเป็นระบบ  
การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร  มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร  การติดต่อส่ือสารในองคก์ร  การท างานเป็น
ทีม  การประกนัคุณภาพการศึกษา  แนวคิดต่าง ๆ ในการพฒันาองคก์ร  การบริหารจดัการชั้นเรียน  
การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  การศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน  การฝึกปฏิบติัการจดัท า
โครงงานทางวชิาการ  การจดัโครงการฝึกอาชีพ  การจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา 
 
 1043301    การวจิยัทางการศึกษา    3(2-2-5) 
    Education  Research 
 ศึกษา  ทฤษฎีการวิจยั  รูปแบบการวิจยั  การออกแบบการวจิยั  กระบวนการวจิยั   สถิติเพื่อ
การวิจยั  การวิจยัในชั้นเรียน  การฝึกปฏิบติัการวิจยั  การน าเสนอผลงานวิจยั  การคน้ควา้ศึกษา
งานวิจยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้  การใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหา  การ
เสนอโครงการเพื่อท าวจิยั 
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 3.2 วชิำชีพครูเลอืก 
       รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ                         หน่วยกติ 
 1012405 กฎหมายการศึกษาไทย 2(2-0-4) 
  Thai Education  Laws  
            ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั  กฎหมาย กฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวกบัการศึกษาท่ีครู  
ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาพึงทราบ  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตามกฎหมาย
การศึกษา 
 
 1004205 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  2 (1-2-3) 
   Activities for Learner Development  
           ศึกษาและรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   การบริหารการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  การจดักิจกรรมแนะแนว  การจดักิจกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน    
การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  การจดักิจกรรมยุวกาชาด  การจดักิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน์   
การเช่ือมโยงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบักิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
กบักิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
 
 1011301 สังคมวทิยาการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Sociology    
             ศึกษาความหมายและความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษา วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครองและมรดกทางวฒันธรรมไทย  ท่ีเป็นรากฐานในการจดัการศึกษาของ
ชาติ  สถาบนั  ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อความเช่ือ ค่านิยม การจรรโลงในดา้น
การศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้รียน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 
 1012101 การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 2(2-0-4) 
  Education for Minority Groups in Thailand  
           ศึกษาปรัชญาของการจดัการศึกษาสงเคราะห์ แนวทาง หลักและวิธีการจดัด าเนินงาน
การศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย  ประเภทและปัญหาของชนกลุ่มนอ้ย
ในประเทศไทย  การจดัการศึกษาส าหรับชนกลุ่มนอ้ย นโยบายของรัฐเก่ียวกบัชนเกลุ่มนอ้ย 
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       รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ                         หน่วยกติ 
 1012102 กิจกรรมยามวา่งเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 
  Leisure Time Activity in Education  
           ศึกษาเก่ียวกบับทบาทของกิจกรรมยามว่างในประเทศไทย ความส าคญัของการกีฬาและ
กิจกรรมยามวา่งท่ีมีต่อสังคมทอ้งถ่ิน อิทธิพลของการกีฬาและกิจกรรมยามวา่งพื้นบา้นของไทยท่ีมี
ต่อการด ารงชีวิต หลกัเกณฑ์การจดักิจกรรมยามว่างและแนวโน้มของกิจกรรมยามว่างในปัจจุบนั  
การส่งเสริมและพฒันาการจดักิจกรรมยามวา่งในโรงเรียน 
 
 1012201 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน 2(2-0-4) 
  Education and Community Development  
            ศึกษาความหมายของการพฒันา ความหมายของชุมชนและลกัษณะชุมชน หลกัการพฒันา
ชุมชน การจดัโรงเรียนเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาชุมชน  การวางแผนการพฒันาชุมชน  การ
อนามยัในโรงเรียนชุมชน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน  วิธี
การศึกษาและส ารวจปัญหาชุมชน  กิจกรรมการพฒันาชุมชน การประเมินผลการพฒันาชุมชน 
 
 1013302 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Policy and Planning  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่ายของนโยบายและแผนขององค์การท่ีจดัการศึกษา  นโยบาย 
การศึกษาระดบัชาติ  ระดบัส่วนราชการ ระดบัสถานศึกษา แนวการสร้างนโยบายการศึกษา  การน า
นโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารองค์การตามนโยบาย
การศึกษา 
 
 1013202 การจดัโรงเรียนชุมชน 2(2-0-4) 
  Community School Management  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของโรงเรียนชุมชน หลกัการและแนวการจดัโรงเรียน
ชุมชน นโยบายและการบริหารโรงเรียนชุมชน  โครงสร้างและระบบงานในโรงเรียนชุมชน  การ
วเิคราะห์ปัญหาการจดั  โรงเรียนชุมชนในประเทศไทย การประเมินผลโรงเรียนชุมชน 
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       รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ                         หน่วยกติ 
 1013203 การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 
  Comparative Education  
            ศึกษาความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบการจดัการศึกษาระหวา่งประเทศ
ไทยกบัต่างประเทศ  ในประเด็นหัวขอ้ต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวโน้มในการจดัการศึกษา
ของไทย 
 
 1013204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน 2(2-0-4) 
  Educational Activity for Local  
            ศึกษาโครงสร้างระบบการศึกษาส่วนท้องถ่ิน  บทบาทของคนและองค์กรชุมชน  
ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคนและองคก์รชุมชน
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
 
 1013205 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Economics  
            ศึกษาถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษยใ์นระบบเศรษฐกิจ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมกบัการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา ระบบการศึกษาของไทย งบประมาณและ
ผลตอบแทนแก่การศึกษา ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา ทฤษฎีตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost 
– Benefits) เพื่อวเิคราะห์การลงทุนทางการศึกษา 
 
 1013206 การเมืองกบัการศึกษา 2(2-0-4) 
  Politics and Education  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย และความส าคญัของการเมืองกับการศึกษา  วิวฒันาการของ
การเมืองกบัการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองกบัการศึกษา  แนวคิดในการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาการเมือง  การปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  และอิทธิพล
ทางการเมืองท่ีมีต่อการศึกษาในประเทศไทย 
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       รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ                         หน่วยกติ 
 1013207 การศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 
  Education and Environment  
            ศึกษาความหมาย  และความส าคญัของการศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม  ธรรมชาติท่ีเป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีพของมนุษย ์ การคิด การแลกเปล่ียน  การใช้ทรัพยากร และการบริการท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาอนัมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในสังคม  แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 1013208 การศึกษากบัการปรับปรนวฒันธรรม 2(2-0-4) 
  Education and Cultural Adaptive  
            ความหมาย  ประเภท  ความส าคัญและคุณค่าของวฒันธรรม วฒันธรรมท้องถ่ินและ
วฒันธรรมอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรมไทย  อยา่งนอ้ย 1 – 2 วฒันธรรม  แหล่งขอ้มูลวฒันธรรม 
กระบวนการถ่ายทอด วฒันธรรมท้องถ่ิน การเก็บและจัดท าข้อมูล การใช้และการพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 
 1013401 การศึกษาทางเลือก 2(2-0-4) 
  Alternative Education  
            ความหมาย  ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษา  ทางเลือก การเปรียบเทียบการศึกษา
นอกระบบ  ในระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  การบริหารและการจดัการ การศึกษาทางเลือก  
หลกัสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ  แนวโนม้ของการศึกษาทางเลือก
ในประเทศไทย 
 
 1024701 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Independent Study in Education  
           นักศึกษาเลือกศึกษาเร่ืองทางการศึกษาท่ีสนใจ  1  เร่ือง  และจดัท าเป็นโครงการโดย มี
ผูส้อนใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ 
 
 1024702 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar in Educational Problems  
           ศึกษากระบวนการจดัสัมมนาและปฏิบติัการสัมมนาปัญหาการศึกษา 
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 1021203 หลกัสูตรและหนงัสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 
  Curriculum and Texts for Fundamental Education  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของหลกัสูตร รูปแบบของหลกัสูตร องค์ประกอบของ
หลักสูตร หลักสูตรปัจจุบัน กิจกรรมการเรียนการสอน การจดัชั้นเรียน การพฒันาและการใช้
หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน  หนงัสือเรียนและหนงัสืออ่านประกอบ การเลือกใชส่ื้อการ
เรียนการสอนและแหล่งวทิยาการการเรียนรู้ 
 
 1023103 การสอนซ่อมเสริม 2(2-0-4) 
  Remedial Teaching  
           ความหมาย  ขอบเขต  ความมุ่งหมายและความส าคญัของการสอนซ่อมเสริม  หลกัการและ
แนวคิดทางการศึกษาอนัเป็นท่ีมาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กท่ีมี
ขอ้บกพร่อง นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการสอนซ่อมเสริม  คุณลกัษณะท่ีดีของครูผูส้อนซ่อม
เสริม การฝึกปฏิบติัการสอนซ่อมเสริม 
 
 1022601 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 2(2-0-4) 
  Classroom Management Techniques  
            ศึกษาปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนท่ี
เปล่ียนแปลง  พฒันาการเด็กวยัประถมศึกษา แนวคิดและหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  การพฒันาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  เทคนิคการปรับพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาเพื่อการพฒันาวจิยัในชั้นเรียน 
 
 1023202 กิจกรรมร่วมหลกัสูตร 2(2-0-4) 
  Co-curriculum Activity  
           ศึกษาความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่วมหลกัสูตร  ประเภทและประโยชน์ของ
กิจกรรมร่วมหลักสูตรกับกิจกรรมการร่วมหลักสูตร  ลักษณะของผูน้ าและผูต้ามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย  หลกัการจดัและการบริหารกิจกรรมร่วมหลกัสูตร  การประเมินผลกิจกรรมร่วม
หลกัสูตร การเลือกจดัโครงการตามประเภทของกิจกรรมร่วมหลกัสูตร 
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 1023301 การสร้างส่ือและแบบเรียน 2(2-0-4) 
  Medias and Texts Construction  
           ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนและแบบเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและแบบเรียน  การตรวจสอบคุณภาพ  การวิเคราะห์  การสร้าง  และการ
ประเมินคุณภาพของส่ือและแบบเรียน 
 
 1023204 การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 2(1-2-3) 
  Curriculum Development for Local  
            ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตร  กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  การ
ประเมินผลหลกัสูตร  ความเป็นมาและความส าคญัของหลกัสูตร  หลกัการ  จุดมุ่งหมาย  โครงสร้าง
ของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและ
กระบวนการพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน   การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
 
 1023102 ทกัษะและเทคนิคการสอน 2(2-0-4) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย และความส าคญัของทกัษะและเทคนิคการสอน ทกัษะการ
น าเขา้สู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค  าถาม การใช้ส่ือการเรียนการสอน  การเล่าเร่ือง  การ
เสริมแรง  การใชกิ้ริยาท่าทางและวาจา การใชก้ระดานด า  การอธิบายยกตวัอยา่ง และสรุปบทเรียน 
การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มยอ่ย  การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน  
บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยใชก้ระบวนการคิด ฯลฯ 
 
 1023104 หลกัการนิเทศการสอน 2(1-2-3) 
  Instructional Supervision  
           ศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติ  และจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน  บทบาทของผูนิ้เทศการ
สอนการประสานงานระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน รูปแบบของการนิเทศการสอน  
หลกัการและเทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอน 
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 1023105 รูปแบบการเรียนการสอน 2(2-0-4) 
  Instructional Models  
            ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบการสอนต่าง ๆ  รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาสติปัญญา
และทกัษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการสอนเพื่อพฒันาปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  รูปแบบการสอน
เพื่อพฒันาบุคคล  การเลือกรูปแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตาม
รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
 
 1023302 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาไทย 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Thai Language  
           ศึกษาเก่ียวกบัส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  ประเภทของส่ือ
และกิจกรรม  กระบวนการใช้ส่ือและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทย  การสืบคน้ส่ือบนระบบเครือข่าย   ส่ืออิเล็คทรอนิกส์   เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและ
กิจกรรม  การวเิคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียนภาษาไทย  การทดลองใช้
ส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ 
 
 1023303 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาองักฤษ 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning English Language  
           ศึกษาเก่ียวกบัส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ประเภทของ
ส่ือและกิจกรรม  กระบวนการใช้ส่ือและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ  การสืบคน้ส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑก์ารคดัเลือกส่ือและ
กิจกรรม  การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียนภาษาองักฤษ  การทดลอง
ใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ 
 
 1023304 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนวทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Science  
           ศึกษาเก่ียวกบัส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประเภทของ
ส่ือและกิจกรรม  จุดมุ่งหมายและกระบวนการใช้ส่ือและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและ
กิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  การสืบคน้ส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑ์
การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียน
วทิยาศาสตร์  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ 
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 1023305 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Mathematics  
           ศึกษาเก่ียวกบัส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประเภทของส่ือ
และกิจกรรม  จุดมุ่งหมายและกระบวนการใชส่ื้อและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรม
เพื่อจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  การสืบค้นส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑ์การ
คัดเลือกส่ือและกิจกรรม  การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ 
 
 1023306 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Computer  
           ศึกษาเก่ียวกบัส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  ประเภทของ
ส่ือและกิจกรรม  จุดมุ่งหมายและกระบวนการใช้ส่ือและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและ
กิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  การสืบคน้ส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑ์
การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียน
คอมพิวเตอร์  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ 
 
 1023307 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการเรียนสังคมศึกษา 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Learning Social Studies  
           ศึกษาเก่ียวกบัส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา  ประเภทของส่ือ
และกิจกรรมจุดมุ่งหมายและกระบวนการใช้ส่ือและกิจกรรมแต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรม
เพื่อจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา  การสืบค้นส่ือบนระบบเครือข่าย  ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เกณฑ์การ
คดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการเรียนสังคม
ศึกษา  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อจดัการเรียนรู้ 
 
 1023308 ส่ือและกิจกรรมส าหรับการฝึกอบรม 2(2-0-4) 
  Medias and Activities for Trainning  
           ศึกษาเก่ียวกับส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการฝึกอบรม  ประเภทของส่ือและ
กิจกรรม  จุดมุ่งหมายของส่ือและกิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละชนิด  กระบวนการใชส่ื้อและกิจกรรม
แต่ละชนิด  การผลิตส่ือและกิจกรรมเพื่อจดัการฝึกอบรม  เกณฑ์การคดัเลือกส่ือและกิจกรรม  การ
วเิคราะห์และประเมินคุณภาพของส่ือและกิจกรรมการฝึกอบรม  การทดลองใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อ
จดัการฝึกอบรม 
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 1023401 ทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Teaching Skills for Science Teachers  
           วเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูวิทยาศาสตร์  ทกัษะส าคญัและจ าเป็นส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ ความส าคญัของทกัษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์  ฝึกทกัษะในการ  จดักิจกรรมโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์  การ
ออกแบบและการสร้างส่ือการสอนวิทยาศาสตร์  การจดักิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การสร้างขอ้สอบ
และการใช้ขอ้สอบ  ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  การประเมินทกัษะ
และแนวทางพฒันาทกัษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ 
 
 1023501 นวตักรรมในชั้นเรียน 2(2-0-4) 
  Innovation in the Classroom  
           ศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมการจดัการการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีเหมาะสม  การเลือกใชน้วตักรรม
ท่ีเหมาะสม  การสร้างและพฒันานวตักรรมการจัดการการเรียนรู้  การทดลองใช้  รายงานผล  และ
เผยแพร่นวตักรรม 
 
 1023001 พฤติกรรมการสอนวชิาพลศึกษา   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Physical Education 
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรพลศึกษา เทคนิควิธีสอน
พลศึกษา    ส่ือการเรียน การวดัผลและประเมินผลพลศึกษา การเตรียมการสอน เช่น การก าหนดการ
สอน บันทึกการสอน    การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจดักิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนให้
สอดคลอ้งกบัโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน 
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 1023002 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาไทย   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Language  
 การศึกษาขอบข่ายของหลกัสูตร จุดประสงค ์ลกัษณะเน้ือหาวิชาและอตัราเวลาเรียนระดบั
การศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ศึกษาชนิด  ประเภทของเน้ือหาท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนภาษาไทย ทั้งดา้น
หลักภาษา วรรณคดีและการใช้ภาษา รวมทั้ งศึกษาคู่มือครูและแบบฝึกหัดต่าง ๆ วิเคราะห์
จุดประสงค ์ความคิดรวบยอดของเน้ือหาแต่ละเร่ือง  การศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอนและส่ือ
การเรียนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาแต่ละประเภท การศึกษาประเภทของหนงัสืออ่านนอกเวลาและวิชา
ภาษาไทยเลือกในชั้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมจดัวิธีสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาประเภทนั้น ๆ 
ฝึกการท าแผนการจดัการเรียนรู้ บนัทึกการสอน การผลิตและการใช้ส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเน้ือหาในบทเรียน ฝึกสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาไทย การปฏิบติัการสอน 
 
 1023003 พฤติกรรมการสอนวชิาภาษาองักฤษ   3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching English  
 ส ารวจวิธีสอนและแนวโน้มในการสอนภาษาองักฤษ  ฝึกปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อส่ือ
ความหมายและการน าไปใช้ในชั้นเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะห์บทเรียนท่ีใช้ในโรงเรียน 
เตรียมแผนการจดัการเรียนรู้และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการฝึกสอนโดยวิธีการสอน
สาธิต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งตวัผูเ้รียนเป็นหลกั 
 
 1023004 พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Social Studies  
 การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรสังคมศึกษา การวิเคราะห์
หลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีสอนและการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะท่ีจ าเป็นในการสอนสังคมศึกษา  ส่ือการเรียน การวดัผลและ
ประเมินผล การเตรียมการสอน เช่น  การท าโครงการสอนแผนการจดัการเรียนรู้ ฯลฯ การปฏิบติัการ
สอนในชั้นเรียน เพื่อเป็นการฝึกการแกปั้ญหาการเรียนการสอน 
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 1023005 พฤติกรรมการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Computer Education 
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ การเขียนกระดาน
ด า การสรุปบทเรียน การผลิตและการใช้ส่ือการเรียน  การวดัผลและประเมินผล การท าโครงการ
สอน แผนการจดัการเรียนรู้ การปฏิบติัการสอน 
 
 1023006 พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Music Education 
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรดนตรีศึกษาการ
วิเคราะห์หลกัสูตร ความสัมพนัธ์ระหว่างปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรีในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานกบัแผน การศึกษาของชาติ ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการ
สอน เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ การเลือกส่ือ    การประเมินผลการสอนดนตรี การก าหนดการสอนและ
บนัทึกการสอน การปฏิบติัการสอนดนตรี 
 
 1023007 พฤติกรรมการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Mathematics  
 การศึกษาหลกัสูตร หนงัสือเรียน คู่มือครู และเอกสารประกอบหลกัสูตรวิชาคณิตศาสตร์
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น บรูเนอร์ กาเย  เปียเจต ์ สกินเนอร์ เป็นตน้ การ
วิเคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ 
ทกัษะการสอน เช่น ทกัษะ  การใช้ค  าถาม ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน ทกัษะการเขียนกระดานด า 
ทกัษะการสรุปบทเรียน เป็นตน้ การผลิตและการใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน  การวดัผลและ
การประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ตามระเบียบการวดัผลและประเมินผล  การท า
โครงการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ การทดลองสอนเน้ือหาคณิตศาสตร์ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 1023008 พฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Science  
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  การ
วิเคราะห์หลกัสูตร ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาในการสอน เทคนิคการสอน  วิธี
สอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ การจัดห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ การเลือกและการสร้างส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้หนังสือเรียนและ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม การเตรียมการสอน การใช้คู่ มือครู การท าแผนการจัดการเรียนรู้  การ
ประเมินผลการสอนภาคปฏิบติั การสร้างขอ้ทดสอบวดัพฤติกรรม การฝึกปฏิบติัการสอน 
 
 1023009 พฤติกรรมการสอนวชิาเคมี 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Chemistry  
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรเคมี การวิเคราะห์
หลักสูตรในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน การจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิธีแกปั้ญหาและ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียน การวดัผลประเมินผล การเตรียมการสอน เช่น ก าหนดการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบติัการสอนวิชาเคมีแบบต่าง ๆ การจดัห้องปฏิบติัการและการรักษาความปลอดภยัใน
หอ้งปฏิบติัการเคมี รวมทั้งการแกปั้ญหาการเรียนการสอนวชิาเคมี 
 
 1023010 พฤติกรรมการสอนวชิาฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Physics  
 การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตร  การวเิคราะห์หลกัสูตร
วชิาฟิสิกส์ ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดับทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทกัษะการสอน
ท่ีจ าเป็น ส่ือการเรียน การวดัผลและประเมินผล การเตรียมการสอนเก่ียวกบัวิธีสร้าง วิธีใช้เอกสาร
หลกัสูตร การฝึกปฏิบติัการสอน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-50- 

       รหัสวชิำ               ช่ือวชิำ                         หน่วยกติ 
 1023011 พฤติกรรมการสอนวชิาชีววิทยา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Biology  
 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ (วธีิวทิยาศาสตร์) 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลกัสูตรและเอกสารหลกัสูตร
ชีววิทยาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์หลกัสูตรและหนังสือเรียน  จิตวิทยาในการ
สอน วิธีสอนชีววิทยาแบบต่าง ๆ  การเลือกใช้และการสร้างส่ือการเรียนชีววิทยา การจัด
ห้องปฏิบติัการ และความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ   การวดัและประเมินผลชีววิทยา การจดัและ
ก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้  การเตรียมการสอน การใช้หนงัสือเรียนและคู่มือครู การปฏิบติัการ
สอน 
 
 1023012 พฤติกรรมการสอนวชิานาฏศิลป์ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances 
 การศึกษาจุดประสงค ์เน้ือหา อตัราเวลาเรียน และเอกสารหลกัสูตร การวเิคราะห์หลกัสูตร
นาฏศิลป์ เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนท่ีจ าเป็น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัจุดประสงค์   ส่ือการเรียน การวดัผลและประเมินผลการเตรียมการสอน เช่น การ
ก าหนดการสอน  แผนการจดัการเรียนรู้ การทดลองสอน การแกปั้ญหาการเรียนการสอน การฝึก
ปฏิบติัการสอน 
 
 1023013 พฤติกรรมการสอนวชิาศิลปศึกษา 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Art Education  
 การศึกษาจุดประสงค์ เน้ือหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์หลกัสูตรและหนงัสือเรียน เทคนิควิธีสอน ทกัษะการสอน การ
ใช้ส่ือการเรียน การใช้  วสัดุ การวดัผลและประเมินผล การก าหนดการสอน บนัทึกการสอน การ
ปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ การปฏิบติัการสอน 
 
 1023014 พฤติกรรมการสอนวชิาเฉพาะ 3(2-2-5) 
  Methods and Approaches in Teaching Specific Subject 
 สาระส าคญัของหลกัสูตรระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์หลกัสูตรในส่วนท่ีเป็น
เน้ือหา   และจุดประสงคข์องวชิาท่ีจะน าไปสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและทกัษะการสอน ส่ือ
การเรียน และการประเมินผลในการสอนวชิาตามหลกัสูตรท่ีวเิคราะห์ การวางแผนการจดัการเรียนรู้  
การเตรียมการสอน และการปฏิบติัการสอนในรายวชิา 
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 1031201 การใชส่ื้อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 
  Utilization of Mass Media in Education  
            ศึกษาความส าคัญของส่ือมวลชนท่ีมี ต่อการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช้
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์  ส่ิงพิมพ์  หนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์  เครือข่ายขอ้มูลสากล  และ
ส่ือสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพื่อการศึกษา การใชแ้ละเลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ การวเิคราะห์ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ 
 
 1032202 การสร้างส่ือการเรียนการสอน 2(1-2-3) 
  Media Construction  
            ศึกษาความหมาย  ประเภทและประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียน
เพื่อการสร้างส่ือ ประเภทของส่ือท่ีเหมาะสม การผลิตส่ือ การใช้ส่ือและการพฒันาส่ือเฉพาะตาม
ระดบัการศึกษา การผลิตส่ือการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 
 
 1033203 นวตักรรมการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Innovation  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  หลกัการและประเภทของนวตักรรมการศึกษา การสร้าง 
การเลือกใชน้วตักรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบติัการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบนวตักรรมท่ีเหมาะสม  ท าการผลิตเพื่อน าไปทดลองใช้และ
ปรับปรุงแกไ้ข 
 
 1034204 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 2(2-0-4) 
  Telecommunications and Distance Learning  
            ศึกษาแนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษาส าหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อธัยาศยั   การจดัการศึกษาโดยผ่านระบบส่ือทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสากล 
(Internet) ในการสืบคน้การติดต่อส่ือสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพฒันาเวปไซด์เพื่อการ
เรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลดขอ้มูลเทคโนโลยสี าหรับการศึกษาทางไกล 
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 1042201 การสร้างแบบทดสอบ 2(1-2-3) 
  Test Construction  
            ศึกษาประเภทของแบบทดสอบ  การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  และการ
สร้างแบบสอบมาตรฐาน การน าแบบทดสอบไปใช ้การประเมินและการปรับปรุงแบบทดสอบ 
 
 1043102 การประเมินทางการศึกษา 2(1-2-3) 
  Education Evaluation  
            ศึกษาความหมาย  ความมุ่งหมาย ความส าคญั ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทาง
การศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
เทคนิคใหม่ ๆ การน าผลท่ีได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและ
หน้าท่ีของครูและผูบ้ริหารการศึกษากบัการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคล
หรือองคก์รภายในและภายนอก แนวโนม้ความคิดใหม่ และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา 
 
 1043103 การประเมินผลการเรียนดา้นการปฏิบติั 2(1-2-3) 
  Performance Evaluation  
            ศึกษาบทบาท  ความส าคญั ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนดา้นการ
ปฏิบติั การประเมินตามสภาพจริง  การสร้างเคร่ืองมือวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนดา้น
การปฏิบติัการประเมินตามสภาพจริง  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 1043203 การวดัจริยธรรม 2(1-2-3) 
  Ethics Measurement Methodology  
            ศึกษาความหมายของจริยธรรม ทฤษฎีเก่ียวกบัจริยธรรม ระดบัชั้นของจริยธรรมหลกัการ
และวธีิการในการสร้างเคร่ืองมือวดัจริยธรรม การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การแปลผล  การ
น าขอ้ความรู้เก่ียวกบัการวดัจริยธรรมไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 1044202 การสร้างแบบทดสอบวดัความถนดั 3(2-2-5) 
  Aptitude Test Construction  
            ศึกษาความเป็นมาของแบบทดสอบวดัความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและ
ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัความถนดั  ทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบ
วดัความถนดัทางการเรียน 
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 1043302 สถิติและการวจิยัส าหรับครู 2(1-2-3) 
  Statistics and Research for Teachers  
            ศึกษาสถิติพื้นฐานเพื่อการวิจยั  การจดัท าและเสนอเคา้โครงการวิจยั การปฏิบติัการวิจยั
และการวิจยัชั้นเรียน การประเมินผลการวิจยั การน าผลการวิจยั และการวิจยัชั้นเรียนไปใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอน 
 
       1044303  วทิยาการวจิยั             3(2-2-5) 
               Research  Methodology 
 ความหมายและลักษณะของการวิจยั  ประเภทของการวิจยั  เทคนิคการวิจยัแบบต่าง ๆ  
ขั้นตอนกระบวนการและการออกแบบการวิจยั  การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาค
นิพนธ์  การสร้างเคร่ืองมือศึกษาสถิติพื้นฐานและสถิติอา้งอิงเพื่อการวิเคราะห์  ปฏิบติัการวิเคราะห์
ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวิจยั  การประเมิน  สังเคราะห์และการน าผลวิจยัไปใช้เพื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

           1044304  สถิติเพื่อการวิจยั             3(3-0-6) 
                Statistics  for  Research   
 ศึกษาและวเิคราะห์งานวจิยัทางการศึกษา  อภิปรายประเภทของขอ้มูล  วธีิรวบรวมขอ้มูล  
สมมติฐานและการทดสอบ  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัครอบคลุมสถิติพื้นฐาน  สถิติอา้งอิง  ทั้งพารา
เมตริกและนอนพาราเมตริก  วเิคราะห์และอภิปราย  เลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมกบังานวจิยั  การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยัโดยใชค้อมพิวเตอร์  และการแปลความหมายของขอ้มูลจากผลการ
วเิคราะห์ 
 
 

             1044305    การวจิยัเชิงคุณภาพ            3(2-2-5) 
               Qualitative  Research  
 แนวคิดและหลักการธรรมชาติ  ประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้  
ความหมาย  แนวคิด  และหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ  รูปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ  
กรอบความคิดพื้นฐานของการวิจยัเชิงคุณภาพ  การก าหนดปัญหาการวิจยั  การออกแบบการวิจยั  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การแปลผลขอ้มูล  ขอ้จ ากดัของการวิจยัเชิงคุณภาพ  ปฏิบติัการการวิจยัเชิง
คุณภาพ  การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์  การสนทนากลุ่ม  การปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม   การเขียน
และการวางแผน  การวจิยัเชิงคุณภาพ  การฝึกปฏิบติัภาคสนาม  ตลอดจนเทคนิคการวจิยัใหม่  ๆ 
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                      1044306     การวจิยัในชั้นเรียน           3(2-2-5) 
               Classroom   Research   
              การศึกษาวิ เคราะห์ รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้ นเรียน  อภิปรายความส าคัญและ
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียน  ฝึกปฏิบติัการสังเกตเก็บขอ้มูลเพื่อก าหนดปัญหาวิจยัในชั้นเรียน  พฒันา
นวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา  ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจยัด าเนินการ
ทดลองเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล  เขียนรายงานการวิจยั  น าเสนอและผลการวจิยั 
 
       1044307                   การวเิคราะห์งานวิจยัดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน      3(3-0-6) 
                Analysis  of  Curriculum  and  Instructional  Research   
 ศึกษาเกณฑ์ในการประเมินงานวิจยั  วิเคราะห์และการประเมินงานวิจยัด้านหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ  ในด้านหลกัและวิธีการวิจยัและผลการวิจยั  น าเสนอ
แนวคิดการประยกุต ์ ใชง้านวจิยัท่ีผา่นการวเิคราะห์เลือกสรร  เพื่อพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
 
    1051101 จิตวทิยาทัว่ไป 2(2-0-4) 
  General Psychology  
            ศึกษาความหมาย  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม  ผลและวิธี
การศึกษา    ท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนั  พฒันาการของมนุษย ์ การรู้สึกและการรับรู้  เชาวน์ปัญญาความ
ฉลาดทางอารมณ์   การเรียนรู้  กระบวนการคิด การจ าและลืม  การจูงใจบุคลิกภาพและการปรับตวั  
สุขภาพจิต  พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
 
 1051102 การพฒันาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวยั 2(2-0-4) 
  Personality Development for Early Childhood  
             ศึกษาความหมายของพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็ก  ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กท่ีส าคัญ  
พฒันาการของเด็กวยัแรกเกิดจนถึง 6 ปี  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางบุคลิกภาพและการปรับตวั
ของเด็ก  การจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมพฒันาการและบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัวยั 
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 1051103 จิตวทิยาวยัเด็ก 2(2-0-4) 
  Children  Psychology  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของวยัเด็ก   พฒันาการของวยัเด็ก  ทฤษฎีพฒันาการ  
และการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพฒันาการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของวยัเด็ก  ปัญหาและ
วธีิการแกปั้ญหาวยัเด็ก 
 
 1051104 จิตวทิยาพฒันาการ 2(2-0-4) 
  Developmental Psychology    
           ศึกษาความหมายและความส าคญัของพฒันาการของมนุษยท่ี์มีต่อการศึกษา  อิทธิพลต่าง ๆ  
ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษา
พฒันาการทางร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์  บุคลิกภาพและพฤติกรรม
ทางสังคมของมนุษย ์ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวยัชรา  การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพฒันาการของบุคคล 
 
 1052203 การประยกุตจิ์ตวทิยาเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
  Applied Psychology for Learning  
           ศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติและพฒันาการของผูเ้รียน เป้าหมายการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้
และการประยกุตใ์ช ้ การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน   กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบคน้
ความรู้  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 1051301 ทฤษฎีและปฏิบติัการกลุ่ม 2(2-1-3) 
  Theories and Group Dynamics Practice  
           ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีส าคัญท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเป ล่ียน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น  
องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การส่ือความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ม วิเคราะห์
พฤติกรรมของผูน้ ากลุ่ม และปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อ
พฒันาความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การเรียนรู้องคก์รและการแกปั้ญหากลุ่ม เนน้การฝึกปฏิบติั 
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 1051604 การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน 2(2-1-3) 
  Methods of Effective Study  
           ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาวิธีการเรียน เทคนิค และวิธีการเรียนในระดบัอุดมศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ  การฝึกทกัษะวิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีขจดัส่ิงรบกวนสมาธิ  การ
เพิ่มอตัราความเร็วในการอ่าน  การวางแผนการเรียน เทคนิคการฝึกผ่อนคลายเพื่อลดความวิตก
กงัวล  การสืบคน้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ   เนน้การฝึกปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั 
 
 1051703 การจดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 2(2-1-3) 
  Psychological and School Guidance Services  
           ศึกษาความหมาย  หลักการ กระบวนการ  เทคนิคและเคร่ืองมือในการให้บริการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวใน
สถานศึกษา ตั้งแต่การศึกษาระดบัปฐมวยั จนถึงระดบัอุดมศึกษา   บทบาทของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการให้บริการ  จรรยาบรรณนกัแนะแนว การติดตามและประเมินผลการจดับริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา 
 
 1051704 บริการสารสนเทศทางจิตวทิยาและการแนะแนว 2(2-1-3) 
  Psychological and School Guidance Information Services 
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว  ประเภท
ของสารสนเทศ การจดัหา  จดัท า  จดัระบบสารสนเทศ การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ 
การใหบ้ริการและประเมินผลการใหบ้ริการ 
 
 1052106 จิตวทิยาแรงจูงใจ 2(2-0-4) 
  Psychology of Motivation  
           ศึกษาทฤษฎีและองคป์ระกอบทางสรีระ  ส่ิงแวดลอ้ม  และองค์ประกอบทางจิตใจ ท่ีส่งผล
ต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกตแ์นวคิด  และหลกัการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์และการสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานดา้นการศึกษา 
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 1052107 จิตวทิยาบุคลิกภาพและการปรับตวั 2(2-0-4) 
  Psychology of Personality and Adjustment  
           ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ  การวิเคราะห์และการจ าแนกบุคลิกภาพ  การพฒันา
บุคลิกภาพ วิธีการวดับุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีส าคญั  วิธีการปรับตวัแบบต่าง ๆ พฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหา  การป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  ความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพกบัสังคม
และวฒันธรรม 
 
 1052201 จิตวทิยาเด็กและการใหบ้ริการ 2(2-0-4) 
  Children  Psychology and Service  
            ศึกษาพฒันาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแ้ก่  สภาพทางสรีระ การเคล่ือนไหว  ภาษา 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมทั้ งบุคลิกภาพ อิทธิพลและองค์ประกอบของพฤติกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ  ท่ีมีบทบาทต่อพฤติกรรมของเด็ก  ส่งเสริมความสนใจ เจตคติ และนิสัย การมี
ระเบียบวินัยในตน ส่งเสริมสุขภาพและการปรับตวัของเด็ก  ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิ  จนยา่งเขา้สู่วยัรุ่น  
เสนอโปรแกรมการจดับริการส าหรับเด็กและครอบครัว 
 
 1052801 มนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers and Educators  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู  หลกัการ  องค์ประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู  บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย
สัมพนัธ์ในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพนัธ์ส าหรับครู  เน้นการฝึกปฏิบติัสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์เพื่อเสริมบรรยากาศ  การเรียนรู้ท่ีดีและเสริมสร้างสัมพนัธภาพแห่งการช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 
 1052503  สุขภาพจิตในโรงเรียน 2(2-0-4) 
  Mental Health in School  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของสุขภาพจิตในโรงเรียน  สุขภาพจิตกับการพฒันา
บุคลิกภาพในวยัต่าง ๆ  ของผู ้เรียน องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน ได้แก่ 
องค์ประกอบเก่ียวกับบุคคล  เง่ือนไขทางสังคมและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ การศึกษาสังเกต
พฤติกรรมการปรับตวัของบุคคลท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิต และการช่วยเหลือครูในการส่งเสริม
สุขภาพจิตในโรงเรียน ลกัษณะของครูท่ีมีสุขภาพจิตดีและสุขภาพจิตบกพร่อง  ศึกษาและเสนอ
โปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน 
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 1052602 การทดสอบทางสติปัญญากบัการแนะแนว 2(2-1-3) 
  Intelligence Assessment in School Guidance Services  
           ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปัญญา แบบทดสอบทางสติปัญญา ความจ ากัดของ
แบบทดสอบ  การฝึกใช้แบบทดสอบทางสติปัญญา ฝึกการให้คะแนนแปลผล  การประชุมเพื่อ
รายงานผลการทดสอบทางสติปัญญา การใชผ้ลการทดสอบทางสติปัญญาในการแนะแนว 
 
 1052701  การวางแผนชีวติและอาชีพ 2(2-1-3) 
  Life and Career Planning  
           ศึกษาพฒันาการทางอาชีพและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาอาชีพ  เพื่อการน าไปใชใ้นการวาง
แผนการเลือกอาชีพ  ท าความเขา้ใจตนเองด้วยการส ารวจความถนัดความสามารถ ความสนใจ 
บุคลิกภาพ ความตอ้งการ ค่านิยม แรงจูงใจ การส ารวจคน้ควา้  ขอ้มูลทางอาชีพ  การตดัสินใจอยา่ง
ฉลาดในการวางแผนชีวติและอาชีพการตั้งเป้าประสงค ์เพื่อบรรลุความส าเร็จในชีวติและอาชีพ 
 
 1052702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการ

นกัเรียนนกัศึกษา 
2(2-0-4) 

  School Guidance and Student Affairs Management  
            ศึกษาวิธีการบริหารงานแนะแนวเชิงระบบ  บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทางการแนะแนว 
การท าแผนปฏิบติังานแนะแนว การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการแนะแนว การใช้
กระบวนการแนะแนวในงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา การจดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา การท า
แผนปฏิบติังานการใหบ้ริการนกัเรียนและนกัศึกษา 
 
 1053302 ทฤษฎีและปฏิบติัการทางจิตวทิยาสังคม 2(2-0-4) 
  Theories and Practical in Social Psychology  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์ของจิตวิทยาสังคม  กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสังคมประพฤติ  ปฏิบติัการทางจิตวิทยา บทบาทและการคลอ้ยตาม  เน้นบทบาทของ
ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน  จิตวิทยาส าหรับการบริหารโรงเรียน  การส่ือความหมายและการรับรู้ทาง
สังคม  เจตคติและการยอมรับนวตักรรม การสร้างก าลงัใจในการท างานให้ส าเร็จ  แรงจูงใจในทาง
สังคม การร่วมมือ การแข่งขนั การแกปั้ญหาความขดัแยง้  ความเป็นผูน้ า  การน าความรู้ทางจิตวทิยา
สังคมไปใชใ้นการเรียนการสอน 
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 1053303  มนุษยสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานการศึกษา 2(2-0-4) 
  Human Relations of Teacher Educator  
            ศึกษาความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานการศึกษานอกระบบ  
การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในโรงเรียนและชุมชน  สภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมของบุคคลใน
ทอ้งถ่ิน กระบวนการของมนุษยสัมพนัธ์  ส่วนประกอบของมนุษยสัมพนัธ์ หลกัการและวิธีการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์  การประเมินมนุษยสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานการศึกษานอกระบบ 
 
 1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 2(2-1-3) 
  Behavior Modification in School  
            ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน  และ
เทคนิค  การสร้างแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 
จรรยาบรรณของผูท้  างานดา้นน้ี ศึกษาทดลองจดัโปรแกรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน 
 
 1053402  จิตวทิยาเด็กกลุ่มพิเศษ 2(2-0-4) 
  Special Children  Psychology  
            ศึกษาความหมาย ขอบข่าย  และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ  สาเหตุของพฤติกรรม
ผดิปกติของเด็กกลุ่มพิเศษ องคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ  ชีวภาพและสังคมท่ีมีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ 
ประเภทของเด็กกลุ่มพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กกลุ่มพิเศษ  องค์การและหน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ 
 
 1053501 จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น 2(2-0-4) 
  Adolescence Guidance Psychology  
            ศึกษาเก่ียวกบัวยัรุ่นและทฤษฎีพฒันาการของวยัรุ่น พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของวยัรุ่น  ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อพฒันาการ ปัญหาเฉพาะวยั บทบาทของครูกบัการแนะแนวเด็กวยัรุ่นในโรงเรียน  การ
จดับริการแนะแนวเพื่อป้องกนั แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของวยัรุ่นดา้นการศึกษา 
อาชีพ สังคม ส่วนตวั แนวทางการพฒันาความสามารถและศกัยภาพของวยัรุ่นโดยใช้กระบวนการ
แนะแนว 
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 1053502 จิตวทิยาการแนะแนว 2(2-0-4) 
  Guidance Psychology  
             ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ปรัชญาและหลกัการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว  
บริหาร         แนะแนวท่ีจดัข้ึนในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจดับริการแนะ
แนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความส าเร็จของการแนะแนว การใช้
กระบวนการแนะแนวเพื่อพฒันาความสามารถและศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
 1053504 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 2(2-1-3) 
  Creative Thinking Process                                     
           ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด  และขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค ์ 
ลกัษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์  ลกัษณะบุคคลท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์การจดับรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์  ทกัษะส าหรับครูและบุคคลในครอบครัวในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
การใช้แบบทดสอบเพื่อวดัผลความคิดสร้างสรรค์  ฝึกหัดสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์
 
 1053505  เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวยัรุ่น 2(2-1-3) 
  Group Counseling for Adolescence 
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  จุดมุ่งหมายของบริการปรึกษากลุ่ม  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กระบวนการกลุ่ม หนา้ท่ีของผูน้ ากลุ่ม ลกัษณะของผูน้ ากลุ่มท่ีดี  ลกัษณะสมาชิกกลุ่มประเภทต่าง ๆ 
เทคนิคต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการปรึกษากลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของวยัรุ่น ฝึก
ปฏิบติัการจดับริการปรึกษาแบบกลุ่ม 
 
 1053506   จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 2(2-0-4) 
  Elementary School Children Psychology and Guidance 
            ศึกษาธรรมชาติและพฒันาการของเด็กวยัประถมศึกษา วิธีการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
ประถมศึกษา การให้หลกัจิตวิทยาในการวนิิจฉยัพฤติกรรม การรับรู้การเรียนรู้ความตอ้งการ ความ
สนใจของเด็กวยัประถมศึกษา บทบาทของบา้น โรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมพฒันาการของ
เด็ก การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สุขภาพจิตกบัการพฒันา
บุคลิกภาพในวยัเด็ก การปรับตวัของเด็กปกติ  และเด็กท่ีมีปัญหา  การแกปั้ญหาพฤติกรรมในวยัเด็ก 
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 1053601   การทดสอบทางบุคลิกภาพกบัการแนะแนว 2(2-1-3) 
  Personality Assessment in School Guidance Services 
            ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ  แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ  ความจ ากดัของ
แบบทดสอบ การฝึกใช้แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ  ฝึกการให้คะแนน แปลผล การประชุมเพื่อ
รายงานผลการทดสอบทางบุคลิกภาพ  การใชผ้ลการทดสอบทางบุคลิกภาพในการแนะแนว 
 
 1053603 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0-4) 
  Child’s Behavior Observation 
           ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย   ประเภทและความส าคญัของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  สภาพ
ปัจจุบนั  ปัญหาและความเป็นมาของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก วิวฒันาการเทคนิค  เคร่ืองมือในการ
ปฏิบติัการในการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การวเิคราะห์แปลความและผลของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
 
 1053604 กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 2(2-0-4) 
  Group Work in School  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  ประเภทและความส าคญัของการท างานกลุ่มในโรงเรียน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรม  ปัจเจกบุคคลกบักิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน  คุณลกัษณะของผูน้ าและ
ผูต้าม  การสร้างความเป็นผูน้ า  ผูต้าม การบริหาร การจดัการและการประเมินผลการจดักิจกรรม
กลุ่มโรงเรียน ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 
 
 1053702 การจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาชีวติ 2(2-1-3) 
  Guidance Activities for Life Development 
  ศึกษาหลักการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษา  เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพฒันาตน เช่น การพฒันาความคิด การตดัสินใจท่ีดี  การกลา้แสดงออก  
ทกัษะชีวิต  การท างานกลุ่ม การพฒันาทางอาชีพ  และการพฒันาคุณธรรม เป็นตน้ การประเมินผล
กิจกรรม เนน้การเสริมประสบการณ์ดว้ยการจดักิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
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 1054202 การใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 2(2-1-3) 
  Parents  Education 
  ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีผลต่อวฒันธรรมประเพณี  ความส าคญั
ของครอบครัว การวางแผนครอบครัว  รูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการและ
บุคลิกภาพเด็ก การให้ความรัก ความอบอุ่นและการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก
ในครอบครัว การประสานงานและการใหค้วามร่วมมือกบัครูและสถาบนัอ่ืนๆ   ท่ีมีผลต่อการอบรม
เล้ียงดูและการใหก้ารศึกษาแก่บุตร 
 
   1061101 หลกัการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
  Principles of Educational Administration  
            ศึกษาความหมาย  การบริการการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหาร
การศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจดัระบบภายในหน่วยงาน
ทางการศึกษา   มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหาร ภาวะผูน้ ากบัการบริหารการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน
ทางการศึกษา การนิเทศการศึกษาการพฒันาหลกัสูตร  ปัญหาต่าง ๆ  และวิธีการแกปั้ญหาเก่ียวกบั
การบริหารการศึกษาของไทย 
 
  1061103 พฤติกรรมผูน้ าทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Behavior for Education Leaders  
           ศึกษาหน้าท่ีและลักษณะของผู ้น า  อนัได้แก่  แนวความคิดเก่ียวกบับทบาทของผูน้ าใน
โรงเรียน หรือหน่วยงานเก่ียวกบัการศึกษา พฤติกรรมผูน้ าเก่ียวกบังานบริหารการศึกษา  มนุษย
สัมพนัธ์ของผูน้ า  ความคิดริเร่ิม การแกปั้ญหา ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา  โดยเฉพาะ
ทางการบริหาร 
 
  1064104 สถาบนัวชิาชีพครูและการพฒันาวชิาชีพครู 2(2-0-4) 
  Institutions and Development of Teaching Profession  
            ศึกษาความหมาย  ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายทางสถาบนัวิชาชีพครู  องค์การวิชาชีพครูของ
ไทยและของต่างประเทศ  บทบาทของท้องถ่ิน  องค์การวิชาชีพท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษา นโยบาย ปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันาวิชาชีพครูและแนวทางแก้ปัญหา  การ
ส่งเสริมและการพฒันาครูก่อนประจ าการ และครูประจ าการ  ตามแนวโน้มนโยบายการพฒันา
วิชาชีพครู  ปัญหาด้านการผลิต การใช้และการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพครู  การประกนัคุณภาพและประเมินคุณภาพครู 
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 1063107 ธุรกิจการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Business  
           ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  ประเภทและประโยชน์ของธุรกิจการศึกษา  วิวฒันาการของ
ธุรกิจการศึกษา  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐกิจการศึกษา การใชป้ระโยชน์จากสถิติทางการศึกษา 
การระดมทรัพยากรมาใชใ้นการจดัการศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัธุรกิจ  การบริหาร
และการจดัการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน การจดัโครงการท่ีมีคุณค่าทางการศึกษา  การควบคุมการ
ด าเนินการประเมินผลและติดตามผลการจดัการศึกษา การศึกษาผลงานและปัญหาเก่ียวกบัธุรกิจ
ดา้นการศึกษา 
 
 1063108 การอาชีวศึกษา 2(2-0-4) 
  Vocational Education  
            ศึกษาหลกัการ  จุดมุ่งหมาย  และวิธีการจดัการอาชีวศึกษา และการฝึกวิชาชีพ  การบริหาร
และการจดัการ  วสัดุ  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สถานท่ีและงบประมาณ  ประวติัความเป็นมาและการ
เปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศ  ปัญหาแรงงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
    1063105 การบริหารงานบุคคล 2(2-0-4) 
  Personnel Administration  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  และขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล  ระบบบริหารงาน
บุคคล   การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย  การสรรหา  การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  
การยา้ย  การพฒันาบุคลากร  การบ าเหน็จความดีความชอบ  การสร้างขวญัและการจูงใจ  การ
ลงโทษ  การรักษาระเบียบวนิยั   การประเมินบุคลากร 
 
  1064106 การบริหารงานธุรการ การเงินและพสัดุ 2(2-0-4) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration  
            ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและขอบข่ายของงานธุรการ  การเงินและพสัดุ แนวคิดและ
หลักการเก่ียวกับการบริหารงานธุรการ  การเงินและพสัดุ  ระเบียบและการปฏิบติัเก่ียวกับงาน
ธุรการ การเงินและพสัดุ 
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   1071001 จิตวทิยาพฒันาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 3(3-0-6) 
  Child Care and Child Development  
           ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของพ่อแม่  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีมี
อิทธิพลต่อพฒันาการเด็กปฐมวยั หลักการและวิธีอบรม การจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัย  และ
ส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถพฒันาและปรับตนเองดว้ย มีความเช่ือมัน่ในการท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 
 1073002 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 3 (3-0-6) 
  Early Childhood Curriculum  

ความห ม าย  จุ ด มุ่ งห ม ายของห ลัก สู ต รป ฐม วัย  ป ระ เภ ท ขอ งห ลัก สู ต รแล ะ
กระบวนการพฒันาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวยัของประเทศไทยในปัจจุบัน  และ
การศึกษาเปรียบเทียบหลกัสูตรปฐมวยัของไทยและต่างประเทศ 
 
 1073003 การแนะแนวผูป้กครองเด็กปฐมวยั 2 (2-0-4) 
  Parents Guidance for Pre-School Children  

ความหมายและความส าคญัของการแนะแนว  ความสัมพนัธ์ระหว่างการแนะแนวกับ
การศึกษา สภาพสังคมไทยกบัความจ าเป็นตอ้งมีการแนะแนวผูป้กครอง ธรรมชาติของเด็กปฐมวยั
ต่อบทบาทหน้าท่ีของผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจดักิจกรรมแนะแนว
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัในเขตเมืองและชนบท 
 
 1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม  3 (3-0-6) 
  Inclusive Education  
           ศึกษา คน้ควา้ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการศึกษาแบบเรียนรวม ลกัษณะและประเภทเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ  การปรับเปล่ียนเพื่อการจดัการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน   การ
จดัการพฤติกรรมและบริการสนบัสนุน  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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 1162004 พลศึกษาและนนัทนาการส าหรับครู  2 (1-2-3) 
  Physical Education and Recreation for Teachers  

ศึกษาถึงความจ าเป็นและความต้องการในการออกก าลังกายของเด็กแต่ละวยั เจตคติ
เก่ียวกบัความ  มีน ้ าใจนกักีฬาและการแข่งขนักีฬา การจดัโปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเขา้จงัหวะ  เกมเบ็ดเตล็ด  กรีฑาเลือกฝึกปฏิบติัและจดัการแข่งขนักีฬา
ประเภทเด่ียวหรือประเภททีมอยา่งน้อยประเภทละ 1 ชนิด  ศึกษาวิเคราะห์อภิปรายถึงความหมาย 
ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความส าคัญของนันทนาการท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั ประเภทของ
นนัทนาการส าหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเนน้การฝึกปฏิบติั 
 
   1073501 จิตวทิยาการสอนดนตรี 3(2-2-5) 
  Psychology  of  Music  Teaching  
             พฒันาการทางดนตรีของเด็ก  การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการสอน
ดนตรี  ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ดนตรี  ปัญหาด้านจิตวิทยาดนตรี  ผลงานวิจยัทางจิตวิทยา
ดนตรี 
 
   1023601 หลกัการและวธีิการสอนดนตรี 3(2-2-5) 
  Principle  and  Method  in  Music  Teaching  
            หลักการและวิธีการสอนดนตรี  แนวคิดและหลักการสอนดนตรีของนักการศึกษาทาง
ดนตรี  การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และการเรียน
การสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  (15(2)) 
 
1023602 การสอนเคร่ืองลมไม ้                                                                             3(3-0-6) 

Woodwind  Pedagogy 
                          ศึกษากระบวนการสอนเคร่ืองลมไม ้ ประวติัและวิวฒันาการวิธีการสอนของแต่
ละทฤษฎี สังเกตการสอนเคร่ืองลมไม้  ส ารวจรวบรวมและวิเคราะห์ส่ือ  การเลือกใช้ส่ือให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน  ศึกษาส่วนประกอบและการใช้งานของเคร่ืองดนตรี ศึกษาเทคนิคของเคร่ือง
ลมไม ้ การทดลองสอน 
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 3.3  วชิำประสบกำรณ์วชิำชีพ  14  หน่วยกติ 
              รหัสวชิำ              ช่ือวชิำ                         หน่วยกติ 
 1005501 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพครูระหวา่งเรียน  1        2(1-2-3) 
   Practicum  1 
 ศึกษา  สังเกต  และฝึกการเป็นผูช่้วยครู เก่ียวกบัธรรมชาติและพฒันาการการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  การบริหารจดัการสถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้ในระดบัก่อนประถมศึกษาหรือตาม
หลกัสูตรการศึกษา   ขั้นพื้นฐานโดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการสังเกตและมีส่วนร่วมท่ีสถานศึกษาอย่าง
นอ้ย  2  สัปดาห์ 
 
 1005502 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพครูระหวา่งเรียน  2                    2(1-2-3) 
   Practicum  2 
 ศึกษา  สังเกต  และฝึกการเป็นผูช่้วยครู วางแผนและจดัท าแผนการเรียนรู้  วิเคราะห์  
อภิปราย  แผนการเรียนรู้ในระดบัก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาวิชาในช่วง
ชั้นท่ี  1,2,3 และ  4  น ามาทดลองใชใ้นสถานศึกษาอยา่งนอ้ย  2  สัปดาห์  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข
ภายใตก้ารนิเทศของผูท้รงคุณวฒิุดา้นวชิาชีพครู 
 
 1005503   การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1           5(450) 
   Internship  1 
 การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยัหรือคุรุสภาก าหนด  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  การจดั
กระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช ้ การผลิตส่ือและนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้  การ
ใชเ้ทคนิคและยุทธวธีิในการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  การท าวจิยัในชั้นเรียน
เพื่อพฒันาผูเ้รียน  การน าผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  การ
บนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้  การปฏิบติังานครูดา้น         ต่าง ๆ ไดแ้ก่  งานครูประจ าชั้น  
งานธุรการชั้นเรียน  งานบริการ  งานแนะแนว  งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพนัธ์กับ
ชุมชน  การสัมมนาทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

 

-67- 

              รหัสวชิำ              ช่ือวชิำ                         หน่วยกติ 
 1005504   การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  2         5(450) 
   Internship  2 
 ปฏิบติังานในสถานศึกษาต่อเน่ืองจากการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  1  หรือปฏิบติังาน
ในสถานอ่ืนตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัหรือคุรุสภาก าหนด   น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมา
วางแผนและด าเนินการแกไ้ขอย่างเป็นระบบในลกัษณะการวิจยัในชั้นเรียน  วิเคราะห์รายงานผล
การปฏิบติัในดา้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
 
18.   กำรประกนัคุณภำพของหลกัสูตร 
   หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต    ก าหนดประเด็นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรไวด้งัต่อไปน้ี 
   18.1 กำรบริหำรหลกัสูตร 
    1. ก าหนดเกณฑแ์ละระบบในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวชิาเอก 
    2. จดัใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณสมบติัตรงและ/หรือสัมพนัธ์ 
    3. จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
    4. จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมอยา่งหลากหลาย 
    5. มีแผนการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
    6. จดัท ามาตรฐานขั้นต ่าของวชิาเอก 
    7. มีระบบการประเมินอาจารยช์ดัเจนและแจง้ผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
    8. ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนทุก ๆ 
ปี  
    18.2 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
    1. มีวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
    2. จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
    3. จดัห้องปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
    4. ร่วมมือกบัสถาบนัวทิยบริการจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น  
    5. มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา 
    6. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 
    18.3 กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ 
    1. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
    2. จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
    3. จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื  
    4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีงานท าระหวา่งเรียน 
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    5. จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
    18.4 ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคมและควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
              1. ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุก
คร้ัง 
              2. ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อน ามาปรับเป้าหมายการ
ผลิตบณัฑิต 
              3. ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุก 2 ปี 
              4. ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิตทุก ๆ ปี 
 
19.  กำรพฒันำหลกัสูตร 
       19.1  กำรพฒันำหลกัสูตร 
          ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 
           1. มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามวชิาเอกและ/หรือมี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
           2. มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
           3. มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
           4. มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง
หลกัสูตร 
           5. มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรรายวชิาทุก ๆ ปี 
           6. มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวิชาเอก ทุก ๆ 5 ปี 
       19.2  กำรประเมินหลกัสูตร 
                ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
          1.  ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดยผูส้อนปี
ละคร้ัง 
          2.  ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา และจดัใหมี้การประเมินผลการเรียนรู้
รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
          3.  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Performance Evaluation) ภายหลงัส าเร็จ
การศึกษาทุก 5  ปี 
          4.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลงั
ส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
          5.  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ  5  ปี 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก  ก 
หมวดวชิำศึกษำทั่วไป 
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ภำคผนวก  ข 
 
-  ข้อบังคบัมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร  ว่ำด้วย   
    กำรประเมินผลกำรศึกษำระดบัอนุปริญญำและปริญญำตรี 

 


