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วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ และทักษะดานการสอนที่ทันสมัย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรู และประสบการณท่ีเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
ภาษาจีนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการศึกษาคนควาและวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหตระหนักถึงความสําคัญของภาษาจีน เพื่อนําไปสูก ารเขาใจประเพณีและวัฒนธรรมจีน
ไดอยางลึกซึ้ง
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพครู ทั้งในดานคุณธรรมและจริยธรรม
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
รับสมัครนักศึกษาไทยและตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาจีนไดเปนอยางดี โดยหากผูสมัครเขาศึกษามิใชเจาของ
ภาษาจีน จะตองมีผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป ผูสมัครจะตองเปนผูที่มีสุขภาพ
แข็งแรงและผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑตอไปนี้
1. ผูสมัครเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตรหรือมนุษยศาสตรทางดานภาษาจีน หรือเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50 และ
2. กรณีที่ผูสมัครไมมีผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) จะตองสอบผานตามเกณฑการวัดระดับความรู
ภาษาจีนตามทีค่ ณะฯกําหนด สําหรับผูที่สอบไมผานจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน
จนกวาจะสอบผานการวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึน้ ไป

การรับสมัครและการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
รับสมัครนักศึกษาไทยและตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาจีนไดเปนอยางดี โดยหากผูสมัครเขาศึกษามิใชเจาของ
ภาษาจีน จะตองมีผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป
ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดภายใน 2 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
ทั้งนี้ใหนับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
โครงสรางหลักสูตร
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตาม
โครงสรางหลักสูตรแผน ก หรือแผน ข
แผน ก
แผน ข

เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธซึ่งเทียบคาไดไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชา
การศึกษาอิสระจํานวน 6 หนวยกิต และตองสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา
แผน ก. (หนวย แผน ข. (หนวยกิต)
หมวดวิชา
กิต)
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
วิชาบังคับ
18
18
วิชาเลือก
9
15
วิทยานิพนธ
12
การศึกษาอิสระ และการสอบประมวลความรู
6
รวม
39
39

องคประกอบหลักสูตร
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ฝกงาน)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน

ไมนับหนวยกิต

หมวดวิชาบังคับ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

8003
8603
8613
8623
8633
8642
8651

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ทฤษฎีภาษาศาสตรภาษาจีน
หลักและการสอนไวยากรณจนี
ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเปนภาษาที่สอง
การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน
สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนเปนภาษาทีส่ อง
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)

หมวดวิชาเลือก (แผน ก.เรียน 9 หนวยกิต / แผน ข.เรียน 15 หนวยกิต)
CN 8713
CN 8723
CN 8733
CN 8743
CN 8753
CN 8763
CN 8773
CN 8783
CN 8793

การสอนวิชาการฟง-พูดภาษาจีน
การสอนวิชาการออกเสียงภาษาจีน
การสอนวิชาการอาน-เขียนภาษาจีน
การสอนวิชาตัวอักษรจีน
การสอนวิชาวัฒนธรรมจีน
การพัฒนาสื่อการสอนภาษาจีน
การศึกษารูปแบบการรับรูในภาษาที่สอง
การเขียนตําราภาษาจีน
จิตวิทยาการเรียนรู

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

วิทยานิพนธ / การศึกษาอิสระ
แผน ก (ทําวิทยานิพนธ) 12 หนวยกิต
CN 8836 วิทยานิพนธ 1
CN 8846 วิทยานิพนธ 2
แผน ข (การศึกษาอิสระ)
6 หนวยกิต
CN 8856 การศึกษาอิสระ

6(0-0-6/P)
6(0-0-6/P)
6(0-0-6/P)

แผนการศึกษา
ภาค

แผน ก. (ทําวิทยานิพนธ)

วิชาพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน
12 หนวยกิต
ปที่ 1 วิชาบังคับ
ภาค
CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
การศึกษา CN 8603 ทฤษฎีภาษาศาสตรภาษาจีน 3(3/3-0-0)
CN 8613 หลักและการสอนไวยากรณจีน 3(2/2-1/2-0)
ที่ 1
CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเปน 3(3/3-0-0)
ภาษาที่สอง
วิชาบังคับ
5 หนวยกิต
CN 8633 การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน 3(3/3-0-0)
ปที่ 1
CN 8642 สัมมนาการเรียนการสอนภาษา 2(2/2-0-0)
ภาค
จีนเปนภาษาที่สอง
การศึกษา
วิชาเลือก
6 หนวยกิต
ที่ 2
CN ……….
3(3/3-0-0)
CN ……….
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับ
6 หนวยกิต
ปที่ 1
CN 8836 วิทยานิพนธ 1
6(0-0-6/P)
ภาค
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
ฤดูรอน
CN ………
3(3/3-0-0)
ปที่ 2
วิชาบังคับ
7 หนวยกิต
ภาค
CN 8651 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1(0-1/3-0)
การศึกษา
CN 8846 วิทยานิพนธ 2
6(0-0-6/P)
ที่ 1
ปที่ 2
ภาค
(รักษาสภาพนักศึกษา)
การศึกษา
ที่ 2

แผน ข. (ไมทําวิทยานิพนธ)
วิชาพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน
วิชาบังคับ
12 หนวยกิต
CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
CN 8603 ทฤษฎีภาษาศาสตรภาษาจีน 3(3/3-0-0)
CN 8613 หลักและการสอนไวยากรณจีน 3(2/2-1/2-0)
CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเปน 3(3/3-0-0)
ภาษาที่สอง
วิชาบังคับ
5 หนวยกิต
CN 8633 การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน 3(3/3-0-0)
CN 8642 สัมมนาการเรียนการสอนภาษา 2(2/2-0-0)
จีนเปนภาษาที่สอง
วิชาเลือก
6 หนวยกิต
CN ……….
3(3/3-0-0)
CN ……….
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก
6 หนวยกิต
CN ……….
3(3/3-0-0)
CN ……….
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับ
7 หนวยกิต
CN 8651 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาจีน 1 (0-1/3-0)
CN 8856 การศึกษาอิสระ
6(0-0-6/P)

(รักษาสภาพนักศึกษา)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน
ไมนับหนวยกิต
（Intensive Chinese : 汉语基础强化）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน แปลภาษาจีนระดับสูง ศึกษารูปประโยค ไวยากรณ และเนื้อหาที่มีความ
ยาวซับซอน เทคนิควิธกี ารและทักษะการเขียนถายทอดความหมายดวยประโยคภาษาจีนระดับสูง เทคนิคในการ
สอบวัดระดับความรูภ าษาจีน (HSK)
先修：无
高级汉语听说读写译、句型、语法以及复杂的语句，高级
汉语写作技巧，汉语水平考试技能。
หมวดวิชาบังคับ
CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
（Research Methodology : 研究方法论）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธกี ารของการดําเนินการวิจยั ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การคนหาปญหา การออกแบบการวิจยั การออกแบบและสรางเครื่องมือการวิจยั การเลือกตัวอยาง
แหลงที่มาและวิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาตองฝกปฏิบัติการทําโครงการวิจัย
先修：无
研究的思路、原则、程序和方法；研究的形式：定量研究方
法、定性研究方法；研究的问题、设计研究形式、研究工具、研究
对象、收集资料、分析资料、撰写研究报告；研究人员的职业
道德；要求学生练习制作研究项目。

CN 8603 ทฤษฎีภาษาศาสตรภาษาจีน
3(3/3-0-0)
（Chinese Linguistics : 汉语语言学概论 ）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพรวมของหลักภาษาจีน ความสัมพันธและการประยุกตใชระหวางหลัก
ภาษาศาสตรทวั่ ไปกับภาษาจีนปจจุบัน การศึกษาวิจยั การประกอบกันของเสียงและการเปลี่ยนแปลงของเสียง
ระบบโครงสรางของคําและอักษรจีน หลักการ โครงสรางไวยากรณตางๆ การเปรียบเทียบและวิเคราะหคํา
ใกลเคียงในภาษาจีน
先修：无
包括汉语语言学概论，语言学与现代汉语的关系及其应用，
语音组成与变化的研究，汉语字词的结构，各种语法结构和理论，
汉语同音词的对比与分析。
CN 8613 หลักและการสอนไวยากรณจีน
3(2/2-1/2-0)
（Principles and Teaching Chinese Grammar : 汉语语法学）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรู ความเขาใจในหลักไวยากรณจีนกลางเชิงลึก วิธีการวิเคราะหศึกษารูปแบบโครงสรางการ
ประกอบของคํา วลี และประโยค วิเคราะหความเหมือนและความแตกตางระหวางไวยากรณจีนกับไวยากรณ
ไทยหรือภาษาตางประเทศอื่น ศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเพื่อนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน การ
วิเคราะหศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทดลองสอนที่มุงเนนพัฒนาทักษะการสอนวิชาไวยากรณจนี เปน
สําคัญ
先修：无
对汉语语法、词、词组及句子的组成结构形式进行深度的分
析，将汉语语法和泰语语法或其他语言语法进行对比分析归纳其异
同，了解问题及其解决方法，以应用于教学方面，以及进行汉语语
法教学示范。
CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเปนภาษาที่สอง
3(3/3-0-0)
（Teaching Chinese as a Second Language : 对外汉语教学理论）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนเปนภาษาที่สอง เทคนิคและวิทยาการจัดการ
รูปแบบการเรียนการสอน การประยุกตนวัตกรรมสมัยใหมในการบูรณาการเรียนการสอน รวมถึงการผลิตและ
เลือกสรรสื่อตางๆเพื่อการเรียนรู ทั้งนี้โดยมุงเนนที่ตวั ผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและหลักเกณฑการประเมินผล
การวิเคราะหผลการประเมินตามสภาพจริง

先修：无
包括对外汉语的教学理论，将已有创新方案及自我创新方案
选择运用于以学生为中心的教学方式中，评估的原则和技巧，对现
实状况的评估结果进行分析。
CN 8633 การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน
3(3/3-0-0)
（Chinese Language Curriculum Development : 汉语课程发展）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหลักการพัฒนาและปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนใหมมี าตรฐานระดับสากล วิเคราะห
ความสัมพันธของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการดานวัตถุประสงค โครงสราง และเนือ้ หาของหลักสูตร
ตลอดจนสภาพสังคมที่กําลังเติบโตในปจจุบัน โดยควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนตัวผูเรียนเปน
สําคัญ
先修：无
发展与改善汉语教学大纲，以符合国际标准，分析大纲发展
的过程、大纲内容以及现实不断发展的社会状况和以学生为中心的
教学方式的关系。
CN 8642 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนเปนภาษาทีส่ อง
2(2/2-0-0)
（Teaching Chinese as a Second Language Seminar : 对外汉语教学专题讨论）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การวิเคราะหขอบขายการทําวิจัยโดยภาพรวมเกีย่ วกับการเรียนการสอนภาษาจีนเปนภาษาที่สอง
การศึกษารูปแบบงานวิจยั ตามสภาพจริง
บทบาทและความสําคัญของงานวิจยั ที่สงผลตอการเรียนการสอน
ภาษาจีน ระเบียบและหลักเกณฑในการรวมสัมมนาหรือการจัดสัมมนาโดยทัว่ ไป การเขารวมโครงการงานวิจยั
หรือเขารวมบรรยายในงานสัมมนาในประเทศหรือตางประเทศ
先修：无
进行分析中国和其他国家的第二语言教学理论，汉语教学现
实状况研究，对汉语教学的影响进行讨论与分析，研究研讨会的规
则和标准以及参加与对外汉语教学相关的国内或国外研讨会。

CN 8651 การฝกปฏิบตั ิการสอนภาษาจีน
1(0-1/3-0)
（Practicum : 汉语教学实习）
วิชาบังคับกอน : CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเปนภาษาที่สอง
การฝกปฏิบัติการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู การทําแผนการสอนและการจัดทําสื่อการสอน การ
เลือกใชเทคนิคการสอนที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดผลและประมวลผลการเรียนรู การใหขอมูล
ยอนหลังเพื่อพัฒนาการสอน
先修：CN 8623 对外汉语教学理论
将对外汉语教学理论进行教学示范，写教案， 选择符合教学
的评估方法，写报告以及举办讨论会讨论与分析教学经验。
หมวดวิชาเลือก
CN 8713 การสอนวิชาการฟง-พูดภาษาจีน
3(2/2-1/2-0)
（Teaching Chinese Listening and Speaking : 汉语听力与口语教学法）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาหลักการ
แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนภาษาจีนโดยมุงเนนทักษะการฟง-พูด
เปนหลัก เทคนิคและการบูรณาการเรียนการสอนที่มุงเนนทักษะการฟง-พูดและทักษะอื่น ๆ เขาดวยกันอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิผล
การวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขที่สงผลตอทักษะการฟง-พูดของผูเรียน
ศึกษาและสังเกตการณการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาตางๆ การวิเคราะหศึกษาผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ การทดลองสอนที่มุงเนนพัฒนาทักษะการฟง-พูดเปนสําคัญ
先修：无
包括以听力与口语为主的教学原则、角色和理论，融合了听
力、口语及其他方面的汉语教学技巧，学习尝试对学习者的听力
与口语问题进行分析与解决，以提高学习者的听力与口语为主的
试教，了解与观摩各个学校的汉语教学，了解与分析有关文献，以
及进行汉语听力与口语教学
示范。
CN 8723 การสอนวิชาการออกเสียงภาษาจีน
3(2/2-1/2-0)
（Teaching Chinese Pronunciation : 汉语语音教学法）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาหลักการ แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนภาษาจีนโดยมุงเนนทักษะการออก
เสียงเปนหลัก เทคนิคและการบูรณาการเรียนการสอนที่มุงเนนทักษะการออกเสียง หลักการและแนวทางการ
วิเคราะหกราฟเสนเสียงของผูเรียนผานทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ การวิเคราะหปญหาและแนว
ทางแกไขที่สงผลตอการออกเสียงภาษาจีนของผูเรียน
การทดลองสอนที่มุงเนนพัฒนาทักษะการออกเสียง
ภาษาจีนเปนสําคัญ

先修：无
以发音为主的教学原则、角色和理论，将学习者的发音融合
于汉语教学，采用先进有效的技术工具展示出学习者发音的曲线表
从而分析其原则与方法，分析学习者汉语正音发音问题的影响因素
并找到解决该问题的方式，以及进行汉语语音教学示范。
CN 8733 การสอนวิชาการอาน-เขียนภาษาจีน
3(2/2-1/2-0)
（Teaching Chinese Reading and Writing : 汉语阅读与写作教学法）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาหลักการ แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนภาษาจีนโดยมุงเนนทักษะการอาน-เขียนเปน
หลัก เทคนิค และการบูรณาการเรียนการสอนที่มุงเนนทักษะการอาน-เขียนและทักษะอื่นๆเขาดวยกันอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผล การวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขที่สงผลตอทักษะการอาน-เขียนของผูเรียน
ศึกษาและสังเกตการณการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาตางๆ การวิเคราะหศึกษาผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ การทดลองสอนที่มุงเนนพัฒนาทักษะการอาน-เขียนเปนสําคัญ
先修：无
以阅读与写作为主的教学原则、角色和理论，融合阅读、写作
及其它方面的汉语教学技巧，分析学习者阅读与写作能力的影响
因素并找到该问题的解决方式，以阅读与写作为主进行试教，了
解与观摩各个学校的汉语教学，了解与分析有关文献，以及进行汉
语阅读与写作教学示范。
CN 8743 การสอนวิชาตัวอักษรจีน
3(2/2-1/2-0)
（Teaching Chinese Characters : 汉字教学法）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาหลักการ แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนภาษาจีนโดยมุงเนนทีต่ ัวอักษรจีนเปน
หลัก
เทคนิคและการบูรณาการเรียนการสอนที่มงุ เนนความเขาใจดานตัวอักษรจีนและศาสตรอื่นๆที่มีความ
เกี่ยวของกับตัวอักษรจีนเขาดวยกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิผล การวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขที่
สงผลตอความเขาใจดานอักษรจีนของผูเรียน การวิเคราะหศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ การทดลองสอนที่
มุงเนนพัฒนาทักษะการสอนวิชาตัวอักษรจีนเปนสําคัญ
先修：无
以汉字为主的教学原则、角色和理论，融合汉字及其它方面
的汉语教学技巧，分析影响学习者对汉字的理解能力的因素并找到
该问题的解决方式，了解与分析有关文献，以及进行汉字教学 示
范。

CN 8753 การสอนวิชาวัฒนธรรมจีน
3(2/2-1/2-0)
（Teaching Chinese Culture : 中国文化教学法）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาหลักการ แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนวิชาวัฒนธรรมจีน โดยอาศัยทักษะทาง
ภาษาจีนทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด อาน เขียน) เทคนิคและการบูรณาการเรียนการสอนทีม่ ุงพัฒนาดานตัวภาษาและ
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนในดานตางๆเขาดวยกันอยางเปนระบบ การวิเคราะหศกึ ษาผลงานการวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
การทดลองสอนที่มุงเนนพัฒนาทักษะการสอนวิชาวัฒนธรรมจีนเปนสําคัญ
先修：无
该课程侧重于强调对中国文化教学听说读写能力的训练、角
色和理论强调听说读写能力，寻求融合语言能力于各类中国文化
的有效技巧，了解与分析有关文献，以及进行中国文化教学示
范。
CN 8763 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาจีน
3(2/2-1/2-0)
（Chinese Language Teaching Media Development : 多媒体辅助汉语教学）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิธีการเรียนการสอนภาษาจีนโดยอาศัยสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ มาชวยในการพัฒนาทักษะภาษาจีนทั้ง 4
ดาน (ฟง พูด อาน เขียน) เพือ่ สงเสริมกระบวนการเรียนรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึน้ การเลือกสรร
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหรูปแบบความสัมพันธและประสิทธิผลระหวางสื่อที่ใชกับเนื้อหาสาระใน
การสื่อสารและการรับรูของผูเรียน
先修：无
运用各种多媒体辅助工具，培养学习者的听说读写能力以便
提高学习者对教学内容的理解能力，合理选用多媒体技术，分析现
代工具及信息对学习者吸收能力的作用效果，以及进行多媒体辅助
汉语教学示范。
CN 8773 การศึกษารูปแบบการรับรูในภาษาที่สอง
3(3/3-0-0)
（Second Language Acquisition : 第二语言习得）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาทฤษฎีการรับรูในภาษาที่สอง ศึกษาและวิเคราะหผลงานการวิจัยทีเ่ กีย่ วของ ทั้งนี้รวมถึง
การศึกษาพิจารณาหัวขออภิปรายตาง ๆ ที่เกี่ยวของและกําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน โดยจัดทําใน
รูปแบบของกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางปญหาที่เกิดขึน้ และแนวทางการแกไขอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ หลักการและแนวทางการวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียนตามสภาพจริง

先修：无
了解第二语言习得的理论，了解与分析有关文献，并以目前
被关注的题目作成案例模式，以便分析问题和找到解决方式，包含
以现实状况分析学习者表现的原则和分析法。
CN 8783 การเขียนตําราภาษาจีน
3(3/3-0-0)
（Writing of Chinese Textbooks : 汉语教材编写）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและทฤษฎีวิธีการเขียนตํารา ความสัมพันธระหวางการนําเสนอของสาระเนื้อหาและการ
พัฒนาทักษะความรูความสามารถของผูเรียน ตลอดจนการสรางแรงจูงใจและการสงเสริมการเรียนรู ศึกษา
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตําราภาษาจีนที่พัฒนาและออกแบบดวยตนเองกับตําราภาษาจีนอื่นๆที่มีอยู
แลว การวิเคราะหศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาวิเคราะหตดิ ตามประเมินผลตําราภาษาจีนที่ได
นําไปใชตามสภาพจริง
先修：无
侧重于学习编写教材的原则和理论，教学内容的展示方式
与发展学习者能力的关系并对学习者学习兴趣启发的目的，分析
的汉语教材及现存的汉语教材，了解与分析有关文献，分析与评
估实用的汉语教材。
CN 8793 จิตวิทยาการเรียนรู
(3/3-0-0)
（Educational Psychology : 教育心理学）
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทบาทและคุณลักษณพิเศษของทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา หลักวิเคราะหจิตวิทยาการเรียนการสอน
เบื้องตน ความเขาใจดานพฤติกรรมของมนุษยในการเรียนรูและการรับรู ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
จิตวิทยาการเรียนการสอนและการพัฒนาการทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ดาน(ฟง พูด อาน เขียน) กระบวนการจูงใจ
การใหคําปรึกษา การพัฒนาการเรียนรูและเชาวนปญญาเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนภาษาจีนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
先修：无
分析教育心理学的角色和特点，基础教育心理学的分析
法，了解人类学习和吸收知识的能力，了解与分析教育心理学与
发展学习者听说读写能力的关系，吸引、指导、发展学习者的学习
与智慧的过程，以便于应用及实现提高汉语教学的目的。

วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ
CN 8836 วิทยานิพนธ 1
6(0-0-6/P)
（Thesis I : 论文一）
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาวิชาบังคับไมนอยกวา 17 หนวยกิต และไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา
การเสนอผลงานการศึกษาคนควาหรือวิจัย ซึ่งแสดงถึงความรูความเขาใจในสาขาวิชาที่ศึกษา โดย
กระบวนการจัดทําวิทยานิพนธตามระเบียบมหาวิทยาลัยในสวนแรก อันไดแก การเสนอเคาโครงการศึกษา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษาวิจยั
แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยทีเ่ กีย่ วของ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั การตั้งสมมติฐานในการวิจัยและ
ระเบียบการศึกษาวิจัย
先修：务必通过至少 17 个学分必修课以及通过导师的允许
在导师指导下完成选题、开题报告、根据大学的制作论文的
规定，完成第一部分的写作：论文结构、研究题目的重要性、研究
目的、研究范围、相关理论与他人研究成果、设计研究思路、假设
和研究方法。
CN 8846 วิทยานิพนธ 2
6(0-0-6/P)
（Thesis II : 论文二）
วิชาบังคับกอน : CN 8836 วิทยานิพนธ 1
การเสนอผลงานตอจากกระบวนการทําวิทยานิพนธ 1 อันไดแก วิธีการประมวลผลขอมูลการแสดงขอ
คนพบหรือผลการศึกษาวิจัย การสรุปผลรวมการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง และขอเสนอแนะรวมทั้งการจัดทํา
บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายละเอียดอื่นๆตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการจัดทํา
วิทยานิพนธ
先修：CN 8836 论文一
在完成论文一的条件下，继续完成论文的写作，包括：对材
料的整理与分析，按照大学论文写作的规定，完成论文的写作，包
括泰文和英文的论文摘要。
CN 8856 การศึกษาอิสระ
6(0-0-6/P)
（Independent Study : 自学专题研究）
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาวิชาบังคับไมนอยกวา 17 หนวยกิต และไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็น สถานการณ หรือปญหา เพื่อสังเคราะหความรู พัฒนาวิธีการ
สรางมาตรฐาน โดยการวางแผนและดําเนินการในสถานการณจริง ภายใตการใหคําแนะนํา ชวยเหลือของ
อาจารยที่ปรึกษา

先修：务必通过至少 17 个学分必修课以及通过导师的允许
在导师指导或帮助下对要点、形势或问题进行自学钻研、
对知识进行总结、综合、提高水平、能够在实际中加以应用。

