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ค าน า 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552  ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละ
ระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา     
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตร  5  ปี )  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ท าให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรขึ้น  โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์  (หลักสูตร  5  ปี)  เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 โดยยึดแนวทาง
ตามกรอบมาตรฐาน  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มี
ความรู้ ความสามารถ  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในศาสตร์ของวิชาชีพครู ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสามารถท างานร่วมกับ ชุมชน 
ครอบครัว และหน่วยงานอ่ืนได้มีประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือ
ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวกับจีนศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

             
 
 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน   คณะครุศาสาตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 

------------------------------------------------------------------- 

หมวดที่  1 ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย          :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 ภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Education Program in Chinese 

 

2. ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย            : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

 ชื่อยอภาษาไทย             : ค.บ. (ภาษาจีน) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Education (Chinese) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ         : B.Ed. (Chinese) 

 

3. วิชาเอก 

 ภาษาจีน 

 

4. จํานวนหนวยกิต:  ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ป 

 5.2 ภาษาท่ีใช 

  ภาษาไทย และภาษาจีน 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 
  5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  - Honghe University (China) 

  - Baise University (China) 

  - Taipei Municipal University of Education (Taiwan) 

- National Taiwan Normal University (Taiwan) 
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 ท้ัง 4 มหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีความรวมมือนั้น ไดจัดใหมีกิจกรรมใน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน การทํางานวิจัยรวมกัน และจัดสงนักศึกษา

ไปฝกอบรมภาษาจีนระยะสั้นหรือฝกประสบการณวิชาชีพ เปนตน โดยทางโปรแกรมวิชาภาษาจีนจะจัดสง

นักศึกษาไปฝกอบรมภาษาจีนระยะสั้น ตั้งแต 1-3 เดือน ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนตามแตโอกาส   

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาสาขาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   

     พ.ศ. 2549 

  6.2 เริ่มเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป   

6.3 คณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการในการประชุม     

     ครั้งท่ี  1 /2555 วันท่ี  23   เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. 2555 

6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

     ครั้งท่ี  1/2555  วันท่ี  8  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 

 วันท่ี  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรี               

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ในปการศึกษา 2557 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครู / อาจารยในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 8.2 ลามแปลระหวางชาวไทย – ชาวจีน 

 8.3 นักแปลภาษา แปลหนังสือ แปลเอกสาร ฯลฯ 

 8.4 มัคคุเทศก  

 8.5 งานกระทรวงการตางประเทศและดานการทูต 

 8.6 งานธุรกิจดานการคาขาย สงออกและนําเขา 
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9. ช่ือ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ปท่ี

สําเร็จ 

1 นางสาว

กมลวรรณ  

จันทรวิสุทธ์ิ 

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South China Normal 

University  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2552 

2 นางสาว

สมหญิง    

กัลปเจริญศร ี

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South China Normal 

University  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2552 

3 นางสาว 

มาลัยรัตน 

คณิตชยานันท 

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of 

Other Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Jinan  University 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

2555 

 

2550 

  

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และการฝกประสบการณวิชาชีพท่ีโรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษาท่ีนักศึกษาเลือก 

 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางหลักสูตร 

 11.1 สถานการณพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ภาษาจีนเปนภาษาท่ีมีผูใชถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก เปนภาษาซ่ึงมีผูใชกันมากท่ีสุดตามกระแส

โลกาภิวั ตน  หรือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีผลักดันใหเกิดการ

กระตุนทางเศรษฐกิจในดานบวกทําใหผูคนท่ัวโลกสามารถติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกันไดอยาง

รวดเร็วท้ังในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม  โดยมีภาษาเปนเครื่องมือท่ีใชใน

การเชื่อมโยง ติดตอสื่อสาร  จึงทําใหการศึกษาภาษาจีนในปจจุบันเปนท่ีสนใจของคนท่ัวโลกรวมท้ังคนไทย  

ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย จึงไดขยายตัวอยางรวดเร็ว  กระทรวงศึกษาธิการไดให

ความสําคัญและมีนโยบายสงเสริมการเรียนรูภาษาจีนเปนอยางมากมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ตั้งแตระดับประถมศึกษา  จนถึงระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเพียงพอกับความ

ตองการของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจท่ีประเทศจีนไดเขามามีบทบาทยิ่งข้ึน 

11.2 ผลกระทบจากโลกาภิวัตนหรือสถานการณการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการติดตอคาขายและมี ความสัมพันธท่ีดีอยาง

ตอเนื่อง มีการพัฒนาท้ังทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม โดยใชภาษาจีนเปน

สะพานเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสองประเทศ  เพ่ือใหการศึกษาภาษาจีน สามารถบูรณาการสูวิถีชีวิต

และสังคม วัฒนธรรม  การศึกษาไทยจึงไดมีการตื่นตัวในการ จัดการ เรียนการสอน ภาษาจีนตั้งแตระดับ
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อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  ท้ังนี้  ประเทศจีนยังคงทวีบทบาทและ มีอิทธิพลสําคัญทางเศรษฐกิจ

ตลอดจนทางการเมืองในสังคมโลกอยางตอเนื่อง  ฉะนั้นภาษาจีนจึงเปนภาษาตางประเทศท่ีประชาคมโลก  

และคนไทยใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาภาษาอ่ืนๆ 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธะกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน  การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมใน

การใชภาษาจีนเปนภาษากลางเพ่ือการ ติดตอสื่อสารตางๆ จึงทําใหเกิดการตื่นตัวในการเรียนภาษาจีนมาก

ข้ึนในไทย  มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาจีน จึงไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  ข้ึน  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีมี

ศักยภาพ พัฒนาการเรียนสอนภาษาจีน เพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะดานการ

เรียนการสอนภาษาจีน เพ่ือใหเปนครูผูสอนภาษาจีนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  มีพันธกิจท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร และคณะครุศาสตร ท่ีมุงเนนจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีความเปนครู มีความรู  

ความสามารถ  และทักษะทางภาษาจีน ควบคูกับการมีคุณธรรม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับบุคลากรทาง

การศึกษาของทองถ่ิน และประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน  สังคม  ประเทศชาติ  ดังนั้นจึงไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ข้ึน   

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 13.1 รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืนหรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 

 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไดแก  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุมวิชามนุษยศาสตร  

กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปดสอนโดยคณะครุศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการและคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 รายวิชาในกลุมวิชาชีพครูไดแก จัดการเรียนการสอนตามกลุมวิชาพ้ืนฐานการศึกษา กลุมวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุมวิชาวัดผลการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา กลุมวิชา

จิตวิทยาและการแนะแนว กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูและกลุมวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะครุศาสตรและคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏกําแพงเพชร 

 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  มีรายวิชาท่ีใหนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ไดเลือก

เรียนได รวมท้ัง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 13.3 การบริหารจัดการ 

 กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของโปรแกรมวิชา  ประสานงานกับอาจารยผูแทนจาก

โปรแกรมวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผล

มาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร  รวมท้ังกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของ

รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  เพ่ือเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพ

การเรียนการสอน 
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หมวดที่  2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความสําคัญ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนรู  เพ่ือพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนา

ระบบการทํางาน  โดยยึดหลักความเสมอภาค  ความถูกตอง  ความชอบธรรม  มุงผลิตครูท่ีมีความรู

ความสามารถ  มีคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพครูกําหนด 

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.2.1 วัตถุประสงคท่ัวไป 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีวัตถุประสงค

ท่ัวไปในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรัก  ศรัทธา  ภูมิใจในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

2. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเมตตา  กรุณา  ตอผูเรียน 

3. มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู  มีความประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

5. มีความรูความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  และ 

สามารถวิเคราะหปญหา  วางแผน  แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. มีความใฝรูใฝเรียน  กระตือรือรน  แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และ 

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการจัดประสบการณใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. มีความสามารถในการใชภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  เพ่ือการสื่อสารไดอยางดี  และ 

สามารถใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ  ท่ีมีความทันสมัยได                                                                                          

8. สามารถผลิตสื่อ  วัสดุอุปกรณทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 

1.2.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิต  ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  มีทักษะทางภาษาจีน  และสามารถใชภาษาจีน  เพ่ือการสื่อ 

สารในการประกอบอาชีพ  และเพ่ือการศึกษาในชั้นสูง 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางภาษาจีนท่ีสนองตอความตองการของทองถ่ิน และสังคม  ในการพัฒนา 

ทองถ่ิน  ประเทศชาติ  และการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  

   3.   เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดวิจารณญาณ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และความเปนครู   รวมกัน

พัฒนาทองถ่ินและสังคม  ตลอดจนสามารถแกปญหา  และดํารงตนเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ 
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4.   เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความคิดใฝรูทางภาษา  และศิลปวัฒนธรรมจีน  ไปพรอมกับโลก  

โลกาภิวัตน 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง: หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (5 ป) 

แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวามาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 
และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตร(หลักสูตร 5 ป) 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการกําลังคนในภาค
การศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร 
3.มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อยางตอเนื่อง 

- รายงานผลการดําเนินงานและ
ขอมูลการแกไขปรับปรุง
หลักสูตร  
- ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.
5) 
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับผลงานการวิจัยใหมใน
ศาสตรของตนเองในศาสตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงขององคความรูใหมของ
องคกรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษาการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของสมาคมวิชาชีพและ
ของกลุมมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโนมความตองการ
พัฒนาผูเรียน / ผูใชบัณฑิตในระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติ 

- รายงานผลการประชุมเก่ียวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ภาษาจีน 
- มีขอมูลแนวโนมความตองการ
พัฒนาผูเรียน / ผูใชบัณฑิตท้ัง
ในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน 

1. สงเสริมการผลิตเอกสาร / ตํารา / 
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ  ครุภัณฑ  
หองเรียนท่ีมีมาตรฐาน 

-  เอกสาร / ตํารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  
หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีมี
มาตรฐานพอเพียง 

5. การบริหารบุคลากร 1. สงเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. สงเสริมพัฒนาทักษะดานวิชาการ
และวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย 
- จํานวนงบประมาณท่ีจัดสรรให
อาจารยเขารวมการฝกอบรม
ประชุมสัมมนา 
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แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงช้ี 
- รายงานผลการเขารวมฝกอบ
รบประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีตออาจารยผูสอน 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - สงเสริม พัฒนาระบบการให
คําปรึกษา / มีสวนรวมทางวิชาการ 
- สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 

- ระบบและโครงการให
คําปรึกษาวิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

7. ความตองการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

- วิจัย / สํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

- ผลการวิจัย / สํารวจความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย / สํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค)  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 อาจจะใหมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ค) 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

              ภาคการศึกษาปกติท่ี 1   :  มิถุนายน       -    กันยายน 

              ภาคการศึกษาปกติท่ี 2   :  พฤศจิกายน   -    กุมภาพันธ  

              ภาคการศึกษาฤดูรอน     :  มีนาคม    -    พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 ผูท่ีมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาตามหลักสูตรนี้  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  และใหเปนไปตามประกาศ  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การรับนักศึกษา 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษามีพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาจีนท่ีแตกตางกัน  เนื่องจากรูปแบบการเรียน  หลักสูตร 

ท่ีใชสอนและผูสอนท่ีแตกตางกัน  ทําใหชวงแรกเกิดปญหาในการปรับตัวดานการเรียนและการใช 

ชีวิตในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  2.4.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําเปาหมายในชีวิต เทคนิคการเรียนภาษาจีน และ

การปรับตัวในการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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  2.4.2 ทดสอบพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาจีนของนักศึกษากอนเขาเรียน เพ่ือจัดกลุมนักศึกษาและ

ประเมินผล   

  2.4.3 จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษา เพ่ือชี้แนะใหคําปรึกษาท้ังในดานการเรียน และ

การใชชีวิต และจัดใหผูสอนมีสวนรวมในการใหคําชี้แนะในการเรียนใหกับนักศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานในการ

เรียนภาษาจีนท่ีแตกตางกัน 

  2.4.4 จัดกิจกรรมความสัมพันธระหวางรุนพ่ี รุนนอง เพ่ือคอยใหคําชี้แนะในเรื่องการเรียน    

และการปรับตัวในการเรียนรวมถึงการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา

และอาจารยผูสอน 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 - - 30 30 30 

ชั้นปท่ี 4 - - - 30 30 

ชั้นปท่ี 5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 30 
           

  2.6  งบประมาณตามแผน 

รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป  (หนวย : บาท) 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

คาวัสดุ 79,500 159,000 238,500 318,000 397,500 

คาใชสอย 55,650 111,300 166,950 222,600 278,250 

คาตอบแทน 23,850 47,700 71,550 95,400 119,250 

รวมท้ังสิ้น 159,000 318,000 477,000 636,000 795,000 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา เฉลี่ยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 12,000 บาท/คน/ป 

     หมายเหตุ : เฉลี่ยทุกรายการ (ไมรวมเงินเดือนของอาจารย เจาหนาท่ี และงบประมาณดานอาหารและสถานท่ี) 

  2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียนและใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค) 
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  2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

 ใหไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการ

เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร     ไมนอยกวา          167    หนวยกิต 
      3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 9 หนวยกิต 
   2) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 
   3) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 
   4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 หนวยกิต 
  และเลือกรายวิชาจากกลุมวิชา 1) – 4) จํานวน 3 หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
   1) กลุมวิชาชีพครู  53 หนวยกิต 
         - วิชาบังคับ                                      35 หนวยกิต 
         - วิชาเลือก                     4 หนวยกิต 
         - วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     14 หนวยกิต 
   2) กลุมวิชาเอก                           78 หนวยกิต 
         - วิชาบังคับ                                      57 หนวยกิต 
         - วิชาเลือก                    21 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

  3.1.3 รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา    30    หนวยกิต 

1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  จํานวน    9    หนวยกิต 

   (บังคับเรียน 6 หนวยกิต และใหเลือกเรียนอีกไมเกิน 6 หนวยกิต) 

              บังคับเรียน      6    หนวยกิต 

             1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6)  

     Fundamental  English 

1551002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

 English for Communication 
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เลือกเรียน  จากวิชาตอไปนี้  ไมเกิน     6 หนวยกิต 

             1541001   ทักษะการใชภาษาไทย     3(3-0-6)  

                 Thai  Language  Skills 

 1541002   ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ   3(3-0-6)  

                 Language and Communication for Specifics Purposes 

 1541003   ภาษาและการสื่อสารในทองถ่ิน    3(3-0-6)  

                 Language and Communication in  Local Community 

 1561001   การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)  

                  Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language 

 1571001   การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)  

                 Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language 

 1691001   การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)  

Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language 

 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

            1001003  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0-6)  

                Human Behavior and Self Development 

 1001004  ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ   3(3-0-6)  

               Critical Thinking Skills 

 1511001  จริยธรรมกับมนุษย      3(3-0-6)  

                Ethics and Human Being 

 1511002  ความจริงของชีวิต      3(3-0-6)  

    Facts  of  Life 

             1521001  พุทธศาสน                          3(3-0-6)  

    Buddhism 

             1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา   3(3-0-6)  

    Information for Research  and  Study 

             2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป     3(3-0-6)  

    Aesthetics of Visual Art 

             2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6)  

    Aesthetics of Drama 
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 2061001  สังคีตนิยม       3(3-0-6)  

Music Appreciation 

     356 1001  ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม    3(3-0-6)  

Leadership   and  Contemporary  Management 

 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

         2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย     3(3-0-6)  

               Thai  Social  Economy 

 2501002   ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ   3(3-0-6)  

                Social Equity and Peace 

 2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม     3(2-2-5)  

                Civics  and   Social  Responsibility 

 2521001   โลกาภิวั ตนและทองถ่ินภิวัตน    3(3-0-6)  

                Globalization and Localization 

 2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6)  

               Thai and Global Society 

 2541001   มนุษย ชุมชน  และสิ่งแวดลอม    3(3-0-6)  

                Human Being  Community and Environment 

 2541002   การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน    3(3-0-6)  

                Local Resource Management 

 2551002   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6)  

                Thai Politics and Government 

 2561001   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป   3(3-0-6)  

                Introduction to Law 

 3541001   การเปนผูประกอบการ     3(3-0-6)  

                Entrepreneurship 

 3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

                 Economics in Daily Life 

 3591002   เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 

    Sufficiency Economy 

 

           

 



 
14 

 4. กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  

ไมนอยกวา    6   หนวยกิต 

            1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

    Sports  and Recreation  for Quality  of  Life 

 1161002  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 

    Exercise for Health 

 4001001  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 

    Science  and  Technology  for  Development 

 4001002  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)  

    Science and Technology for Daily Life 

 4001003  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 

    Conservation Environments and Natural Resources 

 4091001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน      3(3-0-6)  

    Fundamental    Mathematics 

 4091003  คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ     3(3-0-6)  

    Mathematics  and  Decision  Making 

 4121001  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 

    Computer  Skills  and  Information  Technology   for  Students 

 4121002  การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

    Word   Processing  and  Presentation 

 4121004  ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล  3(2-2-5) 

    Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications 

 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต    3(2-2-5) 

    Website  Design  and  Development 

 5001001  เกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

    Agriculture  in  Daily  Life 

 5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน    3(3-0-6) 

    Technology  in  Daily Life 

 5501002  เทคโนโลยีทองถ่ิน      3(3-0-6) 

    Local  Technology 

    และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมรายวิชา 1) – 4) จํานวน   3  หนวยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา    131   หนวยกิต    ดังนี้ 

 1. กลุมวิชาชีพครู   ไมนอยกวา    53    หนวยกิต 

               1.1 วิชาชีพครูบังคับ  จํานวน  ไมนอยกวา    35    หนวยกิต    มีรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู       

Thai  Language  for  Teacher 

2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 

Comprehensive  of   Professional  Teachers  Knowledge 

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 

Comprehensive  of  Specific  Subject  Knowledge  

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      

English  for  Teachers   

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู        

Education and Self Actualization for Teachers  

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     

Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู        

Learning Management 

3(2-2-5) 

 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     

Innovation  and  Information  Technology  in  Education 

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา       

Educational  Measurement  and  Evaluation        

3(2-2-5) 

1043002 การวิจัยทางการศึกษา        

Educational Research 

3(2-2-5) 

1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       

Psychology  for  Teachers 

3(3-0-6) 

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

Administration  in  School 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม      

Inclusive Education 

2(2-0-4) 
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1.2 วิชาชีพครูเลือก  จํานวนไมนอยกวา    4    หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1012002 การจัดการคายวิชาการ       

Academic  Camp  Management  

2(1-2-3) 

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  

Classroom  Management  and  Environment for  Learning 

  2(1-2-3)  

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1   

Technology for  Teachers  1 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2   

Technology for  Teachers  2 

1(0-2-1) 

1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน       

Media and Text  Construction 

2(1-2-3) 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา        

Educational Innovation 

2(1-2-3) 

 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน       

Classroom Research 

2(1-2-3) 

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      

Educational Innovation Research and Development  

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม       

Theories and Group Dynamics Practice 

2(1-2-3) 

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน       

Adolescence  Guidance  Psychology 

2(2-0-4) 

1083002 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     

Provision of Early Intervention Services 

2(2-0-4) 

           1.3 วิชาประสบการณวิชาชีพ  จํานวน    14    หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       

Practicum  1 

1(90) 

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2      

Practicum  2 

1(90) 

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      

Internship  1 

6(540) 
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1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     

Internship  2 

6(540) 

   

  2. กลุมวิชาเอก  จํานวน    78    หนวยกิต 

 2.1 วิชาเอกบังคับ   จํานวน    57   หนวยกิต  เรียนรายวิชาตอไปนี้ 

 2.1.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1221101 ภาษาจีนระดับตน 1    3(2-2-5) 

 Basic Chinese 1  

1221102 ภาษาจีนระดับตน 2    3(2-2-5) 

 Basic Chinese 2       

1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1  3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese 1               

1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2  3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese 2              

1223105 ภาษาจีนระดับสูง  1   3(2-2-5) 

 Advanced  Chinese 1  

1223106 ภาษาจีนระดับสูง  2   3(2-2-5) 

 Advanced  Chinese 2  

1221107 สัทศาสตรภาษาจีนกลาง  3(2-2-5) 

 Chinese Phonetics  

1222108 ไวยากรณภาษาจีน 1   3(3-0-6) 

 Chinese Grammar 1  

1223111 เทคนิคการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ                                      3(3-0-6) 

 Chinese Teaching Techniques as a Foreign Language  

1224012 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน                                      3(2-2-5) 

 Methods and Approaches in Teaching Chinese  

 2.1.2 หมวดรายวิชาการอาน  การเขียน  และการแปล 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1222201 การอานภาษาจีน 1   3(3-0-6) 

 Chinese Reading 1  

1223203 การเขียนภาษาจีน  1 3(2-2-5) 

 Chinese  Writing 1  
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1223205 การแปลภาษาจีน 1                                     3(2-2-5) 

 Chinese Translations 1  

1224207 การอานหนังสือพิมพจีน 1                                      3(3-0-6) 

 Reading of Chinese Newspaper 1  

 2.1.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1221301 การฟงและการพูดภาษาจีน 1   3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking 1  

1221302 การฟงและการพูดภาษาจีน 2   3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking 2  

1223308 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน 3(2-2-5) 

 English  for  Chinese  Teachers  

 2.1.4 หมวดรายวิชา ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม    

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1221401 ประวัติศาสตรจีนและวัฒนธรรมจีน                                         3(3-0-6) 

 Chinese  History and  Chinese Culture    

1223402 นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6) 

 Chinese Proverbial Tales  

   2.2 วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 

             2.2.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา   3  หนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1222109 ไวยากรณภาษาจีน 2   3(3-0-6) 

 Chinese Grammar 2  

1223110 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาจีน                                 3(2-2-5) 

 Computer and Technology for Chinese Teaching  

1224113 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย                                     3(3-0-6) 

 Thai and Chinese  Comparative  Studies  

   2.2.2 หมวดรายวิชาการอาน  การเขียนและการแปล  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1222202 การอานภาษาจีน 2    3(3-0-6) 

 Chinese Reading 2  
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1223204 การเขียนภาษาจีน 2                     3(2-2-5) 

 Chinese Writing 2  

1223206 การแปลภาษาจีน 2                                           3(2-2-5) 

 Chinese Translation 2  

1224208 การอานหนังสือพิมพจีน 2                                            3(3-0-6) 

 Reading of Chinese Newspaper 2  

1224209 การเขียนรายงานภาษาจีน                                           3(2-2-5) 

 Chinese Report Writing  

  1224210 การอานภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6) 

 Classical Chinese Reading  

                2.2.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1222303 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว    3(2-2-5) 

 Chinese for Tourism   

1223304 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ   3(2-2-5) 

 Chinese for Secretarial Science  

1223305 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม                                       3(2-2-5) 

 Chinese for Hotel   

1222306 ภาษาจีนธุรกิจ   3(2-2-5) 

 Business Chinese   

1223307 ภาษาจีนเพ่ือการคาระหวางประเทศ                                        3(2-2-5) 

 Chinese for International Trade  

               2.2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ใหเลือกเรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1224403 วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย  3(3-0-6) 

 Modern and Contemporary Chinese Literature  

1224404 เรื่องสั้นจีน                           3(3-0-6) 

 Chinese Short  Stories  

1224405 วรรณคดีจีน  3(3-0-6) 

 Chinese Literature   
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของแตละวิชาเอกท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขใหตองลงทะเบียนเรียน  

3.1.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 เลขรหัสวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมาย  ดังนี้ 

เลขรหัสสามตัวแรก    หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

เลขรหัสตัวท่ี  สี่  หมายถึง  ชั้นปท่ีเปดสอน  

เลขรหัสตัวท่ี หา    หมายถึง    ลักษณะวิชา  โดยกําหนดดังนี้  

 เลข  1  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาไทย 

 เลข  2   หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 เลข  3  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ  

 เลข  4  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร  

 เลข  5  หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร  

 เลข  6  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

 เลข  7  หมายถึง  กลุมวิชาคอมพิวเตอร  

 เลข  8  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

 เลขรหัสตัวท่ี หก และ เจ็ด  หมายถึง  ลําดับรายวิชา  

  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาชีพครู) 

 เลขรหัสวิชาท่ีใชในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ  (กลุมวิชาชีพครู) ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มี

ความหมาย ดังนี้ 

 เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง    สาขาวิชาหรือกลุมวิชาท่ีรับผิดชอบ คือ  

    100  หมายถึง    วิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมวดหมูวิชาใดได 

    101  หมายถึง  พ้ืนฐานการศึกษา  

    102    หมายถึง  หลักสูตรและการสอน  

    103  หมายถึง  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

    104  หมายถึง  วัดผลและวิจัยทางการศึกษา  

    105  หมายถึง  จิตวิทยาและการแนะแนว  

 เลขรหัสตัวท่ีสี่     หมายถึง  ชั้นปท่ีเปดสอนหรือลําดับความยากงาย 

 เลขรหัสตัวท่ีหา         หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของวิชาในแตละกลุมวิชา  

         หรือสาขาวิชา  
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 เลขรหัสตัวท่ีหกและเจ็ด    หมายถึง  ลําดับกอนหลังรายวิชาในวิชาของรหัสตัวท่ีหา  

 

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 

 เลขรหัสวิชาท่ีใชในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบดวยเลข  7  หลัก  มีความหมาย 

ดังนี้ 

 เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง  คณะและสาขาวิชา  

 เลขรหัสตัวท่ีสี่  หมายถึง  ชั้นปท่ีเปดสอนหรือลําดับความยากงาย  

 เลขรหัสตัวท่ีหา  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของกลุมวิชา ดังตอไปนี้  

  เลข 1    หมายถึง  กลุมวิชาบังคับ  

  เลข 2    หมายถึง  กลุมทักษะภาษา  

  เลข 3    หมายถึง  กลุมการเรียนการสอนภาษาจีน  

  เลข 4    หมายถึง  กลุมภาษาศาสตรและวรรณกรรมจีน  
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3.1.5 ตัวอยางแผนการศึกษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

1221101 ภาษาจีนระดับตน 1 3(2-2-5) 
1221107 สัทศาสตรภาษาจีนกลาง 3(2-2-5) 
1221301 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

รวม 21 
 

 
 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1001001 ภาษาไทยสําหรับครู  2(1-2-3) 
1221102 ภาษาจีนระดับตน 2 3(2-2-5) 

1221302 การฟงและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
1221401 ประวัติศาสตรจีนและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1022002 การจัดการเรียนรู 3(3-0-6) 
1012101 การศึกษาและความเปนครู 3(2-2-5) 
1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
1222201 การอานภาษาจีน 1 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 
 
 
 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง  
             การศึกษา 

3(2-2-5) 

1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
1222108 ไวยากรณภาษาจีน 1 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 

1052001 จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) 
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1223105 ภาษาจีนระดับสูง  1 3(2-2-5) 
1223308  ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน 3(2-2-5) 

1223402  นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

รวม 21 

 
 
 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 1(90) 
1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1223106 ภาษาจีนระดับสูง  2 3(2-2-5) 

1223111 เทคนิคการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 3(3-0-6) 

1223203 การเขียนภาษาจีน  1 3(2-2-5) 

1223205 การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

xxxxxxx  เลือกวิชาชีพครู 2(x-x-x) 

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2 1(90) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4) 
1224012 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
1224207 การอานหนังสือพิมพจีน 1 3(3-0-6) 
xxxxxxx  เลือกวิชาชีพครู 2(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x) 

รวม 17 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1004003  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(540) 
รวม 6 

 
 

ปท่ี 5  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1005004  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(540) 

รวม 6 
 
 

ปท่ี 5  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสและช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

1005001  ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002  ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101  ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

รวม 13 
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4. ช่ือ-นามสกุล  ตําแหนงทางวิชาการ  คุณวุฒิ  ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยและประสบการณ 

   การสอนของอาจารย  

4.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สําเร็จจาก ปที่

จบ 

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นางสาว

กมลวรรณ  

จันทรวิสุทธิ์ 

อาจารย M.Ed.  (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South  China  
Normal  University 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 
2552 

18 18 18 18 18 

2 นางสาวสมหญิง    

กัลปเจริญศร ี

อาจารย M.Ed.  (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South  China  
Normal  University 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 
2552 

18 18 18 18 18 

3 นางสาว 

มาลัยรัตน 

คณิตชยานันท 

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Jinan  University 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

2555 

 

2550 

18 18 18 18 18 

  

4.2 อาจารยผูสอน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สําเร็จจาก ปที่

จบ 

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นางสาวกมลวรรณ  

จันทรวิสุทธิ์ 

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South  China  Normal  
University 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 
2552 

18 18 18 18 18 

2 นางสาวสมหญิง    

กัลปเจริญศร ี

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South  China  Normal  
University 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 
2552 

18 18 18 18 18 

3 นางสาว 

มาลัยรัตน 

คณิตชยานันท 

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Jinan  University 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

2555 

 

2550 

18 18 18 18 18 

4 นายอดิเรก  

นวลศร ี

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 

Beijing Language and  
Culture University
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2555 
 
2551 

18 18 18 18 18 

5 นายวันธนะพล 

หมั่นหา 

อาจารย B.A. Chinese 

 

ศษ.บ. การสอนภาษาจีน 

Beijing Union 

University 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2555 

 

2555 

18 18 18 18 18 

6 นางสายพิณ  
 พิกุลทอง กูรุง 

อาจารย M.A. { Literature (Chinese 
Philology) } 
ค.บ. ภาษาจีน 

Beijing Language and  
Culture University 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

2548 
 
2541 

18 18 18 18 18 

7 นางสาวชุตินธร   

ฉิมสุข 

อาจารย บธ.ม.  การจัดการทั่วไป  (หลักสูตร
นานาชาติ)  
ศศ.บ.  ภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต ิ

2553 
 
2550 

18 18 18 18 18 

8 นางสาวอภิญญา 

จอมพิจิตร 

อาจารย M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

South  China  Normal  
University 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 
2551 

18 18 18 18 18 

9 นางสาวชิดชนก  

นันทะใจ 

อาจารย M.A.  (Chinese Linguistics and 
Applies Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Xiamen  University 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
 
2549 

18 18 18 18 18 

10 นายบัญชา 

วัฒนาทัศนีย 

อาจารย ศศ.บ.(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

2553 

 

18 18 18 18 18 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สําเร็จจาก ปที่

จบ 

ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห 

2555 2556 2557 2558 2559 

11 MR.TAN 

ZHENGRONG 

อาจารย ศป.บ. วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

2554 18 18 18 18 18 

12 MS.DUAN  

YUJIAO 

อาจารย ศป.บ. วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

2554 18 18 18 18 18 

 

5. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม  การฝกงาน  หรือสหกิจศึกษา (ถามี) 

 การฝกประสบการณวิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน   เปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ แบงออกเปนการฝกปฏิบัติ

วิชาชีพระหวางเรียน  1  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  2  และการปฏิบัติการสอน  ในสถานศึกษา  

ดังนี้ 

 5.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  5.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

   1) สามารถศึกษาและจําแนกแยกแยะความแตกตางของผูเรียนไดตาม  

   ศักยภาพ  

   2) สามารถจัดทําแผนการเรียนรู 

   3) สามารถฝกปฏิบัติการสอน  ตั้งแตการจัดทําแผนการสอน  ปฏิบัติการ 

   สอน  ประเมินผลปรับปรุง  

   4) สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรูจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ในสาขาวิชา 

         ภาษาจีนเปนเวลา 1 ป 

   1) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาภาษาจีน 

   2) สามารถประเมิน  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม 

       กับศักยภาพของผูเรียน 

   3) สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

   4) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

5.2 ชวงเวลา 

ท่ี การฝกภาคสนาม ใชเวลา ภาคเรียนการศึกษาของปการศึกษา 

5.2.1 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1  ภาคเรียนท่ี  2  ของปการศึกษาท่ี  3 

5.2.2 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2  ภาคเรียนท่ี  1  ของปการศึกษาท่ี  4 

5.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขา

ภาษาจีน 

1  ป ภาคเรียนท่ี  2  ของปการศึกษาท่ี  4 

ภาคเรียนท่ี  1  ของปการศึกษาท่ี  5 
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5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  5.3.1 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  1 วันตอสัปดาห  ตลอด  1  ภาคเรียน 

  5.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  เต็มเวลา  ตลอด  1  ป 

 

6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

    กําหนดใหจัดทําโครงงานหรือวิจัยในบางรายวิชา  และนักศึกษาตองผานการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK หรือ TOP) ระดับ 4-6 หรือระดับสูง กอนจบการศึกษา 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมิน 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ดานบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสรางเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความชัดเจนของผูนํา  

โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย  การเขาสังคม  เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  การมี

มนุษยสัมพันธท่ีดีและการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเก่ียวของและในกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศกอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

2. ดานภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุมใน

การทํารายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการ

ฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีด ี

- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนิน

กิจกรรม เพ่ือฝกฝนใหนักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาและมาเรียนอยางสม่ําเสมอ 

การมีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ 

3. ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและใหความรูสอดแทรกในวิชาชีพ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอ

สังคมและขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกระทําคําวามผิดเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรูดวยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยการสอนท่ียึด

ผูเรียนเปนสําคัญ 

5. มีความรอบรูในศาสตรท่ี

เก่ียวของท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

สามารถประยุกตใช 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตรและสรางความเช่ือมโยงระหวาง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝกหัดและกรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการ

ประยุกตองคความรูกับปญหาจริง  

6. มีทักษะในดานการทํางานเปนทีม  - มีการจัดกระบวนการทํางานเปนกลุม แทนท่ีจะเปนงานแบบเดียวเพ่ือสงเสริมให

นักศึกษาไดฝกฝนการทํางาน และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผูสอนตองมอบหมายงานใหนักศึกษามีกิจกรรมคนควาหาขอมูล

เฉพาะ ผานทางเว็บไซตและสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาใหใชใน

การแกปญหาในสาขาไดอยางเหมาะสม 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน 
ซ่ือสัตย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ใหความสําคัญในวินัย
การ ตรงตอเวลา  การสงงาน
ภายในเวลาท่ีกําหนด       
      1.2 เปดโอกาสใหนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การเรียกชื่อ  การให
คะแนนการเขาชั้นเรียนและการ
สงงานตรงเวลา 
    1.2 พิจารณาจากผลการเขา



 
30 

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู 
   1.3 มีความเสียสละมีจิต
สาธารณะ เปนแบบอยางท่ีดี มี
ความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน 
และเขาใจโลก 
   1.4 รูจักความจริงของชีวิต 
คุณคาของความเปนมนุษย 
ดําเนินชีวิตโดยพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม  และแสดงถึง การมีเมตตา  
กรุณา  และความเสียสละ 
       1.3 สอดแทรกความซ่ือสัตย
ตอตนเอง  สังคม 
       1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
       1.5 เนนเรื่องการแตงกาย
และปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม  
ถูกตอง  ตามระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย    

รวมกิจกรรมของนักศึกษา 
    1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  
อยางตอเนื่อง 

2.  ดานความรู 
       มีความรูในศาสตร สาขา
ตาง ๆ เพ่ือแกปญหาและการ
ดําเนินชีวิตในสังคม ดังตอไปนี้ 
      2.1   คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
      2.2   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
      2.3   มนุษยศาสตร และ
สังคม ศาสตร 
      2.4   ภาษา 

2.  ดานความรู 
      2.1  ใชการสอนหลาย
รูปแบบ  โดยเนนหลักทางทฤษฎี
และการปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดองค
ความรู 
      2.2  มอบหมายใหทํา
รายงาน 
      2.3 จัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริง โดยการศึกษา    
ดูงาน 

2.  ดานความรู 
     2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     2.2  พิจารณาจากรายงานท่ี
มอบหมาย 
     2.3  ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ดานทักษะทางปญญา 
     3.1   สามารถคนหา
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ 
ประเมินขอมูลจากหลักฐานและ
นําขอสรุปมาใชประโยชนได 
    3.2   สามารถศึกษา วิเคราะห
ปญหาท่ีซับซอน และเสนอแนว
ทางแกไขท่ีสรางสรรค 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1 สงเสริมการเรียนรูจาก
การแกปญหา (Problem Based  
Instruction) 
    3.2 ใหนักศึกษาปฏิบัติการ
จากสถานการณจริง 
    3.3. มอบหมายงานท่ีสงเสริม    
การคิด  วิเคราะหและสังเคราะห 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1  ประเมินจากการรายงาน
ผลการดําเนินงานและการ
แกปญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณจริง 
    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 
 

4.ดานทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ไดแก ภาวะผูนํา
และการบริหาร การจัดการ ความ
เขาใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี

4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1  กําหนดการทํางานกลุม
โดยใหหมุนเวียนการเปนผูนําและ
ผูรายงาน 
    4.2  ใหคําแนะนําในการเขา

4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการรายงาน
หนาชั้นเรียนโดยอาจารยและ
นักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเขา
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผลการเรียนรู 
แตกตาง ความสามารถในการ
ทํางานและแกปญหากลุมได 
      4.2  มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ไดแก ความรับผิดชอบตอ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง การ
พัฒนาตนเองดานอารมณ การ
พัฒนาตนเองดานสังคม     
      4.3  มีความรับผิดชอบตอ
สังคม ไดแก รักและภาคภูมิใจใน
ทองถ่ิน สถาบัน 

รวมกิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ใหความสําคัญในการแบง
หนาท่ีความรับผิดชอบและการให
ความรวมมือ 
    4.4  มอบหมายงานให
สัมภาษณบุคคลตาง  ๆ 

รวมกิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3  ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม      
       4.4  ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1   มีทักษะในการคิด
วิเคราะห ใชเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรในการแกปญหาและ
การตัดสินใจในการดํารงชีวิต 
    5.2   มีทักษะในการ
ติดตอสื่อสาร ท้ังการฟง พูด อาน 
เขียน และเลือก ใชรูปแบบการ
นําเสนอไดเหมาะสมท้ังภาษาไทย 
และภาษาตางประเทศ 
     5.3   มีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคน 
คนควาแหลงขอมูล ความรู และ
เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรูเทาทันการ
สื่อสารจากแหลงสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 สงเสริมใหเห็นความสําคัญ 
และฝกใหมีการตัดสินใจบน
ฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานคนควา
องคความรูจากแหลงขอมูลจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ  ใหนักศึกษา
นําเสนอหนาชั้น 
       5.3 การใชศักยภาพทาง
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 
       5.4 ฝกการนําเสนองานโดย
เนนความสําคัญของการใชภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ประเมินจากผลงานและ
การนําเสนอผลงาน 
      5.2 สังเกตการณปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
( = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                                   

1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร                   

1541001   ทักษะการใชภาษาไทย                  

1541002   ภาษาและการส่ือสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ                  

1541003   ภาษาและการส่ือสารในทองถิ่น                  

1561001   การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร                  

1571001   การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                  

1691001   การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร                  

กลุมวิชามนุษยศาสตร                                   

1001003  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                  

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ                  

1511001  จริยธรรมกับมนุษย                  

1511002  ความจริงของชีวิต                  

1521001  พุทธศาสน                                                                                     
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา                  

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                    

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                  

2061001  สังคีตนิยม                  

3561001  ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม                  

กลุมวิชาสังคมศาสตร                 

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                  

2501002   ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ                  

2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม                  

2521001   โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน                  

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก                  

2541001   มนุษย ชุมชน  และส่ิงแวดลอม                  

2541002   การจัดการทรัพยากรทองถิ่น                  

2551002   ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                  

2561001   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป                  

3541001   การเปนผูประกอบการ                  

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                  
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                    

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี                                

1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                 

1161002  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                 

4001001  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา                  

4001002  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน                  

4001003  การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                                    

4091001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                  

4091003  คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ                  

4121001  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา                  

4121002  การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร                 

4121004  ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล                           

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต                 

5001001  เกษตรในชีวิตประจําวัน                 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน                 

5501002  เทคโนโลยีทองถิ่น                 

หมายเหตุ              ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 

1.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

    1.1  คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู 

เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 

    1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ี

กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ  คุรุสภา 

 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

     1.1 มีการสอดแทรกเรื่อง 

คุณธรรม จริยธรรม ในการสอนแตละ

รายวิชา 

     1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดย

เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา และ

แตงกายใหถูกระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

     1.3 การจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง

นักศึกษาท่ีทําดีทําประโยชนแก

สวนรวม เสียสละและมีจิตสาธารณะ  

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ประเมินจากการตรงตอเวลา

ของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน และ

สงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย 

1.2 ประเมินจากการแตงกายท่ี

ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.3 การประเมินจากการเขารวม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรม

ของสาขาวิชา 

1.4 ประเมินจากการสอทุจริตใน

การเรียนการสอน และการสอบ 

1.5 ประเมินจาการปฏิบัติตนได

เหมาะสมตามกรอบวัฒนธรรมองคกร 

 

 

2. ดานความรู 

2.1 ความรูวิชาชีพครู 

-  บูรณาการความรูรายวิชาชีพ

ใหครอบคลุมเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคุรุ

สภา 

2.2 ความรูเชิงบูรณาการระหวาง

วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ 

-  บูรณาการระหวางวิชาชีพครู

กับวิชาเฉพาะใหครอบคลุมดาน 

จิตวิทยาครู การพัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียนรู การจัดการในชั้นเรียน 

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

2. ดานความรู 

2.1 ใชการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญท้ังนี้ใหเปนไปตาม

ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา

สาระของรายวิชานั้น ๆ 

2.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

หลากหลาย เชน การบรรยาย การ

อภิปราย การฝกปฏิบัติ การศึกษา

คนควา การคิดวิเคราะห กรณีศึกษา

และการศึกษาดูงาน 

2. ดานความรู 

  2.1 การทดสอบยอย การสอบกลาง

ภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

  2.2 ประเมินจากรายงานและการ

นําเสนอในชั้นเรียน 

 2.3 ประเมินจากโครงงาน หรือ

ปญหาพิเศษท่ีนําเสนอ 

 2.4 ประเมินจากการฝกทักษะการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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การวัดประเมินผลการศึกษา 

3. ดานทักษะทางปญญา 

    3.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทํา

ความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูล

ท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติการสอน และงานครูรวมท้ังการ

วินิจฉัยผูเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน 

    3.2 สามารถคิดแกปญหาในการ

จัดการเรียนรูท่ีมีความสลับซับซอน เสนอ

ทางออกและนําไปสูการแกไขอยาง

สรางสรรค 

3.3 มีความเปนผูนําทางปญญาใน

การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยาง

สรางสรรคและมีวิสัยทัศน 

 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

  3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ 

เนื้อหาวิขา 

  3.2 ในรายวิชาปฏิบัติ นักศึกษา

ตองฝกปฏิบัติเพ่ือใหมีประสบการณ 

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 

 3.3 มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรู

จากประสบการณตรง 

3.4  กําหนดใหมีการจัดทําโครงการ

สอน โครงการวิจัย หรือโครงการทาง

วิชาการ 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

  3.1 ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 

   3.2 ประเมินจากการจัดทํา

โครงการสอน โครงการวิจัย หรือ

โครงการทางวิชาการ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1  มีความไวในการรับความรูสึก

ของผูเรียนดวยความเขาใจและ

ความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม 

   4.2 มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือ

และเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธ

ในกลุมและระหวางผูเรียนอยาง

สรางสรรค 

   4.3 มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน เปน

ผูนําและผูตามท่ีมีความรับผิดชอบตอ

สวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนน

การทํางานเปนทีม 

   4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใหนักศึกษาไดมีสวนรวมท้ังใน

บทบาทของครูผูสอนและผู

สังเกตการณสอน 

   4.3 จัดกิจกรรมคนควา และศึกษา 

ชุมนุมทองถ่ิน และมีการนําเสนอ 

ผลงาน 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1  ประเมินจากพฤติกรรมในการ

ทํางานเปนทีมและความรับผิดชอบใน

การทํางาน 

   4.2 ประเมินจากการนําเสนอ

ผลงาน และการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน โดยนักศึกษาแตละคนได

แสดงบทบาทหนาท่ีของตน 

   4.3 ประเมินจากผลของการจัดทํา 

กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

   5.1  มีความไวในการวิเคราะหและ

เขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจาก

ผูเรียนอยางรวมเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง

สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน 

   5.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจ

ท่ีดีในการประมวล แผลความหมายและ

เลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ี

สอนและงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดดี 

5.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับ

ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะ 

การวิเคราะหสังเคราะหขอมูล การ

สื่อสารระหวางบุคคล ในสถานการณ

ท่ีหลากหลาย 

   5.2  การจัดประสบการณเรียนรูท่ี

สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ท่ีหลากหลายรูปแบบ และวิธีการ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ประเมินตามสภาพจริงจาก 

กิจกรรมการเรียนรู 

 5.2 ประเมินจากความสามารถใน 

การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลและ 

การสื่อสารระหวางบุคคล 

 

6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

    6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบ

ท่ีเปนทางการ (Formal) และรูปแบบก่ึง

ทางการ (Non-formal) และรูปแบบท่ี

ไมเปนทางการ ( informal) อยาง

สรางสรรค 

    6.2 มีความเชี่ยวชายในการจัดการ

เรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลายท้ัง

ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเรียนท่ีมี

ความสามารถปานกลาง และผูเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

  6.1 การเขารวมกิจกรรมเสริมความ

เปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 6.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู

กอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 6.3 การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาใน

สถานศึกษา (Field-based learning 

through action) 

6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

  6.1 ประเมินจากการเขารวม

กิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

  6.2 ประเมินจากผลการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูกอน

ปฏิบัติการสอน 

  6.3 ประเมินจากผลการปฏิบัติการ

สอนเต็มเวลา 
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    6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรูในวิชาเอกท่ีสอนอยางบูรณาการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.  คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจัด 

การเรียนรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ     

1001001 
ภาษาไทยสําหรับคร ู

 
                

1005001 
ประมวลสาระความรูวิชาชีพ

ครู 
    

            

1005002 
ประมวลสาระความรูวิชา

เฉพาะ 
                

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู     
            

1012001 
การศึกษาและความเปนคร ู

 
                

1021001 
การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร 
                

1022002 
การจัดการเรียนรู 

 
                

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา     
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รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.  คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจัด 

การเรียนรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1043001 การวิจัยทางการศึกษา    

     
                

1052001 จิตวิทยาสําหรับครู    

    
                

1063002 การบริหารจัดการใน

สถานศึกษา 
                

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม  
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รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม

จริยธรรม 
2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจัด 

การเรียนรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
กลุมวิชาชีพครูเลือก                   

1012002 การจัดการคายวิชาการ 
      

                

1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียน
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรู  

    
            

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1  
  

    
            

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2  
  

    
            

1033202 การสรางสื่อและแบบเรียน        
        

   

1033203 นวัตกรรมการศึกษา    
     

     
        

   

1044001 การวิจัยในช้ันเรียน     
   

          
      

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา   

          
      

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม 
   

    
            

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก
วัยรุน   
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รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม

จริยธรรม 
2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจัด 

การเรียนรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1083002   การใหบริการชวยเหลือระยะ

แรกเริ่ม   
 

          
      

กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ                    
1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

ระหวางเรียน1  
                

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหวางเรียน2    

                

1004003 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  1    

                

1005004 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  2   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

กลุมวิชาเอกบังคับ                 

  หมวดวิขาภาษาจีนพ้ืนฐาน                 

1221101 ภาษาจีนระดับตน 1 

 
                

1221102 ภาษาจีนระดับตน 2 

 
                

1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 

 
                

1222104 ภาษาจีนระดับกลาง2 

 
                

1223105 ภาษาจีนระดับสูง  1 

 
                

1223106 ภาษาจีนระดับสูง  2 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1221107 
สัทศาสตรภาษาจีนกลาง 

 
                

1222108 
ไวยากรณภาษาจีน 1 

 
                

1223111 เทคนิคการสอนภาษาจีนเปน

ภาษาตางประเทศ 
                

1224012 

 

พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการ

เรียนรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

  หมวดวิชาทักษะการอาน การเขียน  

  และการแปล 

          
      

1222201 การอานภาษาจีน 1  

 
                

1223203 การเขียนภาษาจีน 1  

 
                

1223205 การแปลภาษาจีน 1 

 
                

1224207 การอานหนังสือพิมพจีน 1 

 
                

  หมวดรายวิชาเพ่ือการสื่อสาร                 

1221301 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 
 

                

1221302 การฟงและการพูดภาษาจีน 2 
 

                

1223308 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการ

เรียนรู 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

  หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม                 

1221401 ประวัติศาสตรจีนและวัฒนธรรม

จีน 
                

1223402 นิทานสุภาษิตจีน 
 

                

กลุมวิชาเอกเลือก                  

  หมวดวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน                 

1222109 ไวยากรณภาษาจีนกลาง 2 

 
                

1223110 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพ่ือ

การสอนภาษาจีน 

 

                

1224113 การเปรียบเทียบภาษาจีนและ
ภาษาไทย  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการ

เรียนรู 

 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

  หมวดวิชาทักษะการอาน การเขียน  

  และการแปล 

          
   

   

1222202 การอานภาษาจีน 2  

 
                

1223204 การเขียนภาษาจีน 2  

 
                

1223206 การแปลภาษาจีน 2 

 
                

1224208 การอานหนังสือพิมพจีน 2 

 
                

1224209 การเขียนรายงานภาษาจีน 

 
                

1224210 การอานภาษาจีนโบราณ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการ

เรียนรู 

 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

  

หมวดรายวิชาเพ่ือการสื่อสาร                 

1222303 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 

 
                

1223304 ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ                 

1223305 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม  

 
                

1223306 ภาษาจีนธุรกิจ   

 
                

1223307 ภาษาจีนเพ่ือการคาระหวาง
ประเทศ 

                

1224403 
วรรณกรรมจีนสมัยปจจุบันและ
รวมสมัย 

                

1224404 เรื่องสั้นจีน                 

1222405 
วรรณคดีจีน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการประเมินผลการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย   

   2.1 อาจารยแจงผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน  
   2.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแตละภาคเรียน    
  2.3 จัดทําขอสอบกลางท่ีมีมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันท่ีมีผูสอนหลายคน   
 3.   เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
4.   นักศึกษาตองผานการสอบวัดระดับภาษาจีนตามท่ีมีกําหนดในหลักสูตร  
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หมวดที่ 6  หลักเกณฑการพัฒนาอาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสําหรับอาจารยใหทราบและเขาใจเก่ียวกับนโยบาย และ

บทบาทหนาท่ีของโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  

 1.2 มีการแนะนําหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล  และหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3  สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ เชน การอบรมหรือศึกษาดูงาน

ทางดานภาษาจีนและดานวิชาการตางๆ  เพ่ือพัฒนาการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหสูงยิ่งข้ึน 

 1.4  สนับสนุนใหอาจารย ทําผลงานวิชาการ งานสรางสรรคตางๆ และทํางานวิจัย เพ่ือสรางองค

ความรูใหมๆ หรือแกไขปญหาตางๆ ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอาจารยและนักศึกษา 

 1.5  สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา

จนถึงระดับสูงสุด และสรางศักยภาพทางวิชาการ 

    1.6  มีการประเมินการสอนของอาจารย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

        การเพ่ิมพูนทักษะทางการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล เพ่ือใหเชี่ยวชาญ ทันสมัย

และเปนสากล  สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ เชนการอบรมหรือศึกษาดูงาน

ดานวิชาการตางๆ เพ่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใหสูงยิ่งข้ึน สนับสนุนใหคณาจารยทําการ

วิจัยคนควา เพ่ือสรางองคความรูใหมๆหรือแกไขปญหาตางๆ ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอาจารยและ

นักศึกษา 

   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตางๆ 

       สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย ทําผลงานวิชาการ งานสรางสรรคตางๆ และทํางานวิจัย 
เพ่ือสรางองคความรูใหมๆ  สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมคุณวุฒิทาง

การศึกษาจนถึงระดับสูงสุด เปนการสรางศักยภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพอาจารยและนักศึกษา  



51 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

 สาขาวิชามีกาบริหารหลักสูตร ดังนี้  

  1.1  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  1.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ

และอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุก

ปอยางตอเนื่อง 

  1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

  1.4 จัดใหมีการเรียนการสอนรวมกันระหวางคณะทุกคณะเพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพ  

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

  มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ  การแสวงหารายได  การจัดหาครุภัณฑ 
หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน  
  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

   2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 2.3.1  สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 2.3.2  หองสมุดศูนยศึกษาการพัฒนาครู  คณะครุศาสตร  มีหนังสือ  ตําราเรียน  วารสาร  

และนิตยสาร 

หนังสือ 
  -  ภาษาไทย   จํานวน    3,500   เลม 

  - ภาษาตางประเทศ  จํานวน    1,800   เลม  

   วารสาร 

  - ภาษาไทย   จํานวน     30 ชื่อเรื่อง  

  - ภาษาตางประเทศ  จํานวน     25   ชื่อเรื่อง  

   สื่ออิเล็กทรอนิกส 

  ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) เปนฐานขอมูลท่ีใหรายการอางอิงและ

สาระสังเขปของบทความและเอกสาร 

  1.  ซีดี-รอม ไดแก Science Citation Index, DAO, ERIC  

  2. ระบบออนไลน ไดแก Proquest  Digital Dissertation 

3. Blackwell Journal Online 
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4. Thailis 
5. Net Library e-books 

ฐานขอมูลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

(KPRU Library Database) ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีหองสมุดสรางข้ึนมาเอง และสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบ

ออนไลน เชน 
  1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 

2. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

ลําดับท่ี ชื่อสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง หมายเหตุ 
1 สถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดอ่ืน  
2 สถานศึกษาของเอกชน  
3 สถานศึกษาสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
4 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร  
5 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ  

 

แหลงสืบคนจากอินเทอรเน็ต 
นักศึกษาสามารถสืบคนจากเว็บไซตตางๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของทางอินเทอรเน็ตได  

             2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      คณะครุศาสตรการสํารวจความตองการหองเรียน  หองปฏิบัติการ  วัสดุ  ครุภัณฑ  เอกสาร  

ตําราเรียนและสื่ออ่ืนๆ อยางตอเนื่อง รวมท้ังฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยเปนประจําทุกป

การศึกษา  คณะดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือหรือวารสารตางๆ เพ่ือรายงานบริหารและคณาจารย

เปนประจําปละ  1  ครั้ง   

3. การบริหารคณาจารย 

  3.1 การรับอาจารยใหม 

  ผูท่ีจะเปนอาจารยใหมจะตองมีคุณวุฒิตรงกับอัตราท่ีตั้งไว ผูท่ีจะสมัครเปนอาจารยใหมจะตองมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สวนการคัดเลือกอาจารยใหม คณะครุศาสตรกําหนดใหมี

การสอบ ดังนี้ (สอบขอเขียน 4 วิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ทัศนคติในการเปนอาจารย และวิชา

เฉพาะสาขา (สอบสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ) (สอบสัมภาษณ) สําหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน  

  3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 

  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยผูสอนเปนครั้งคราว เพ่ือติดตามการใชหลักสูตร และขอมูล

มาใชในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชา และระดับการปรับปรุงหลักสูตร  
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 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

 3.3.1 จัดจางอาจารยพิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ 

 3.3.2 พิจารณาผานการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 3.3.3 จัดทําแผนการสอนลวงหนา และเปดรับคัดเลือกอาจารยพิเศษกอนเปดภาคการศึกษา 

 3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไปท่ีเก่ียวของกับภาระหนาท่ีในตําแหนง

งานท่ีรับผิดชอบ   

  4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  บุคคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและจะตองสามารถบริการใหอาจารย

สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก  ซ่ึงจําเปนตองใหมีการอบรม  ศึกษาดูงาน  

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

 5.1.1  ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือจัดให

อาจารยท่ีปรึกษาไดพบกับนักศึกษาใหมเพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนใน

หลักสูตรใหกับนักศึกษา    

 5.1.2  ในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษา

พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําปรึกษาเก่ียวกับรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 5.1.3  คณะครุศาสตรกําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาระบุเวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยาง

นอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 

 5.1.4  ในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบ

จากอาจารยท่ีปรึกษากอนโดยจะตองยื่นคํารองตาง ๆ ผานอาจารยท่ีปรึกษา 

 5.1.5  อาจารยท่ีปรึกษาจัดโครงการสรางเสริมความสัมพันธระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับ

นักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณใหคณาจารยท่ีปรึกษาทุกคนเปนประจําทุกภาคการศึกษา 

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึก

ขอความถึงอาจารยผูสอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

6.ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอน

การพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร 
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 6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และ

รายงานผลการสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

 6.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช  

เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

 6.4 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของ

ตลาดแรงงานดังนี้     

  1) ภาษาตางประเทศ  

  2) การใชระบบ IT  

  3) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยในการทํางาน  

  4) บุคลิกภาพในการทํางาน   

  5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา  

  6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ  

  7) มนุษยสัมพันธการทํางานเปนทีม และการเปนผูนํา   

  8) การสื่อความกับผูอ่ืน   

         9) ความคิดสรางสรรค 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบงชี้และเปาหมาย ปการศึกษา 

ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

ปท่ี 
6 

1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x  

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

x x x x x  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4     อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาให ครบทุกรายวิชา 

x x x x x  

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาปเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x  

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 ภายใน  60  
วัน  หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x  

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ  25  ของรายวิชาท่ีเปดสอน
ในแตละปการศึกษา 

x x x x x  

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธการสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผล การประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปท่ีแลว 

 x x x x  

8.  อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน 

x x x x x  

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละ  1  ครั้ง 

x x x x x  

10.  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50  ตอป 

x x x x x  

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมต่ํากวา3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     x 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 1 1.1 กอนสอนมีการประชุมรวมกันของอาจารยในโปรแกรม  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีประสบการณและวางแผนการสอนสําหรับรายวิชาท่ีผูสอนแตละคนรับผิดชอบ 

 1.1.2 ขณะดําเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเปนระยะๆ โดยการสังเกตของผูสอนและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล และโปรแกรมวิชา 

 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  การประเมินโดยผูมีสวนรวม (stakeholders) ไดแก ผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง ศิษยเกา ผูใช
บัณฑิต ผูประกอบการ  

 2.2  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังสําเร็จการศึกษาทุกๆ  ป 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

         มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุใน

หมวดท่ี 7 ขอ 7  ท้ังนี้ตองมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดี  โดยเกณฑการ

ประเมินผาน คือ มีการดําเนินการตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ี

ระบุไวในแตละป  

4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน  

 4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหวางภาคการศึกษา  ปรับปรุงกลยุทธ

การสอนทันทีจากขอมูลท่ีไดรับ  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูสอนทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา

เสนอประธานโปรแกรมวิชา  

 4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้หมวดท่ี  7 ขอ7 จาก

การประเมินคุณภาพภายใน 

   4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ

ดําเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใชในรอบปการศึกษาตอไป  
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ภาคผนวก ก         

  คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        

(Fundamental  English) 

ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องตนตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ฝก

ทักษะการอานและฟงบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝกทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร       

 (English for Communication) 

ศึกษาโครงสรางประโยคในสถานการณตางๆ ตามหลักไวยากรณ ภาษาอังกฤษ  

ฝกทักษะการสื่อสารเพ่ือใหสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองและมีความม่ันใจใน

การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

3(3-0-6) 

1541001 ทักษะการใชภาษาไทย        

 (Thai  Language  Skills) 

ศึกษาหลักการ  รูปแบบและวิธีการใชภาษาในบริบทตางๆจากทรัพยากร

สารสนเทศ  ฝกปฏิบัติการคิดวิเคราะห  การสังเคราะห การจับประเด็นและ

การสรุปสาระสําคัญ  โดยนําเสนอผลการศึกษาดวยวาจาและลายลักษณ 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการส่ือสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ   

(Language and Communication for Specifics Purposes) 

ศึกษาหลักการและวิธีการใชภาษาและการสื่อสาร เพ่ือใหบรรลุตามจุดประสงค

ฝกปฏิบัติการพูดและการเขียนและประเมินการพูดและการเขียน 

3(3-0-6) 

1541003 ภาษาและการส่ือสารในทองถิ่น      

(Language and Communication in  Local Community) 

ศึกษาหลักการและบทบาทของการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบท 

ตาง ๆ ในทองถ่ิน  ฝกการเก็บขอมูล  วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

3(3-0-6) 

1561001 การฟงและการพูดภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร                         

(Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language) 

ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาญี่ปุนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไป

ในชีวิตประจําวัน  ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําศัพท และสํานวน

ภาษาญี่ปุนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  การอธิบายอยางงายใน

ชีวิตประจําวัน  เพ่ือสามารถใชภาษาญี่ปุนไดคลองแคลวในสถานการณจริง   

3(3-0-6) 
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1571001 การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร     

(Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language) 

 ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวัน  ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําศัพทและสํานวน

ภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายใน

ชีวิตประจําวัน  เพ่ือสามารถใชภาษาจีนไดคลองแคลวในสถานการณจริง   

3(3-0-6) 

1691001 การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร    

(Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language) 

ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาพมาในบทสนทนาเรื่องท่ัวไป

ในชีวิตประจําวัน  ฝกการฟง การเลาเรื่องและอธิบายดวยคําศัพท และสํานวน

ภาษาพมาในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายใน

ชีวิตประจําวัน  เพ่ือสามารถใชภาษาพมาไดคลองแคลวในสถานการณจริง    

3(3-0-6) 

1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน     

(Human Behavior and Self Development) 

ศึกษาเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย  วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยพ้ืนฐาน

ของพฤติกรรมไดแก  ปจจัยทางชีววิทยา ปจจัยทางสังคมวิทยา ปจจัยทาง

จิตวิทยา  องคประกอบของพฤติกรรม เชน เชาวปญญา การจําการคิด  ความ

เชื่อ เจตคติ  อารมณ  ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  การเขาใจตนเองและ

การพัฒนาตนเอง  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  เพ่ือการทํางานรวมกัน

และการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

3(3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking Skills) 
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย ฝกกระบวนการคิดแบบตาง ๆ อาทิ  การคิด
วิเคราะหและการใชเหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การคิดแบบ   
นิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การแกปญหา  การสื่อ
ความคิด การใชความคิดในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย       

(Ethics and Human Being) 

ศึกษาวิเคราะหความหมายของจริยธรรมและมนุษย ความสําคัญของจริยธรรม

ตอมนุษย  ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรมท่ีสําคัญทางปรัชญาและศาสนา

สําหรับมนุษย การประยุกตใชหลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  สวน

บุคคลและสังคม 

3(3-0-6) 
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1511002 ความจริงของชีวิต        

(Facts  of  Life) 

ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย การดํารงชีวิตในสังคมโลกปจจุบัน การ

นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา

ชีวิตและสังคม  คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุขและ

สังคมท่ีมีสันติภาพ 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน        

(Buddhism) 

ศึกษาประวัติ องคประกอบตางๆ และลักษณะสําคัญของพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมสําคัญตางๆ ของพระพุทธศาสนา เชน หลักเบญจขันธ ไตรลักษณ 

ปฏิจจสมุปบาท  กรรม  อริยสัจ ไตรสิกขา เปนตน พระพุทธศาสนากับ

สังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เนนการปฏิบัติ  ในชีวิตประจําวัน 

การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา     

 (Information for Research  and  Study) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู

สารสนเทศ และแหลงสารสนเทศประเภทตางๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การ

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหลงสารสนเทศอางอิง เครื่องมือสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ การอางอิงและการนําเสนอผล

การศึกษาคนควา 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป  

(Aesthetics of Visual Art) 

ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพท่ีเก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ    

สิ่งแวดลอม  ท่ีเปนแรงบันดาลใจในการสรางผลงานทัศนศิลปแขนงจิตรกรรม  

ประติมากรรม  สถาปตยกรรม  พรอมท้ังรับรูองคประกอบความงาม  หลักการ

จัดภาพ  ทฤษฎีการถายทอดของงานทัศนศิลปไทย จนเกิดคุณคาของงาน

ทัศนศิลปดานความงามและเรื่องราว  โดยผานข้ันตอนการเรียนรูในหลักการดู

งานทัศนศิลปเบื้องตนและนําไปสูการวิจารณผลงานทัศนศิลปตามหลักวิชาการ 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง      

 (Aesthetics of Drama) 

ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรของความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องคประกอบของศิลปะการแสดงทาง
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากลความสําคัญของ การรับรู ศาสตรตาง ๆ ของ
ศิลปะการแสดง 

3(3-0-6) 
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2061001 สังคีตนิยม 

(Music Appreciation) 

ศึกษาองคประกอบพ้ืนฐานของดนตรีการผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 

คีตลักษณ ท่ีพบเห็นท่ัวไปคีตกวีท่ีสําคัญและคีตวรรณกรรมท่ีไดรับการยกยอง

บางบทประวัติดนตรีท่ีควรทราบ  

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม                  

(Leadership  and  Contemporary  Management) 

ศึกษาเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาท่ี ท่ีจะมีสวน

ชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผูนําในการทํางาน

เปนทีม แนวทางและเทคนิค การประยุกตใชวิธีการจัดการสมัยใหม เชน การ

จัดการความรู การจัดการคุณภาพ การจัดการท่ีรับผิดชอบตอสังคมและการ

จัดการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ีอใชในการจัดการ

องคการ เชน การวางแผน การตัดสินใจและการควบคุม เปนตนใหสอดคลอง

กับสภาวการณในปจจุบัน 

3(3-0-6 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย     

(Thai  Social  Economy) 

ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตอเศรษฐกิจสังคมไทยใน

อดีตแนวคิดเบื้องตนของเศรษฐศาสตรทางเลือก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และเหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทยโดยเฉพาะ

การนําไปประยุกตใชในกรณีศึกษาของกลุมผลิตภัณฑทองถ่ิน 

3(3-0-6) 

2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ     

 (Social Equity and Peace) 

ศึกษา กระบวนทัศน ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะหเชิงวิพากษ  

โครงสรางและชนชั้นทางสังคม ความเทาเทียมทางโอกาสและความสําเร็จ 

ความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงทางสังคม ความยากจนและสวัสดิการสังคม 

การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและการเพ่ิมพลังใหประชาชน เอ็นจีโอ กลุม

ประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพ่ือการสรางสรรคความเปนธรรมทาง

สังคมและสันติภาพ 

3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม     

(Civics  and   Social  Responsibility) 

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความสําคัญของความเปนพลเมืองดีใน 

ระบอบประชาธิปไตยการมีคุณธรรม จริยธรรมการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  

การดําเนินชีวิตท่ีทําประโยชนและมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวม  

3(2-2-5) 
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การมีจิตสํานึกรักประเทศชาติ 

2521001 โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน     

(Globalization and Localization)  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก 

ความสําคัญและความสัมพันธของการศึกษาทองถ่ินกับโลกาภิวัตน  ศึกษา

ทองถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ความเปนชุมชน การเมือง

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ  สหวิทยาการ ศึกษา

กระบวนการโลกาภิวัตน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและ

วัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชนทองถ่ิน 

3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                   

(Thai and Global Society) 

ศึกษาประเทศไทยดานกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการ

พัฒนาประเทศ  ลักษณะท่ัวไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของ

ประเทศ ตลอดท้ังสภาพปญหาสังคมและภูมิปญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความ

เปนโลกาภิวัตน การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ

ปกครอง  โดยเนนความสัมพันธระหวางไทยและสังคมโลก                        

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย ชุมชนและส่ิงแวดลอม                           
(Human Being  Community and Environment) 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย ชุมชน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษย 

ชุมชน และสิ่งแวดลอม ประชากรของมนุษยและความสัมพันธทางพ้ืนท่ี ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอม 

ดานการใชพลังงาน ดานการเกษตร พรอมแนวทางการแกปญหาจริยศาสตร

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรทองถิ่น      

(Local Resource Management) 

ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรทองถ่ิน การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุงใช 

มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร นิติศาสตร ธรรมาภิบาล ภูมิปญญาทองถ่ิน 

การมีสวนรวม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเนนความ

เปนชุมชนและความยั่งยืน 

3(3-0-6) 
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2551002 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    

(Thai Politics and Government) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบ

การบริหารราชการแผนดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองคกรตาม

รัฐธรรมนูญแนวคิดเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลัง

สมัยใหม ตลอดจนปญหาและแนวโนมของการเมืองการปกครองของไทยใน

อนาคต  

3(3-0-6) 

2561001 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป     

(Introduction to Law) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ท่ีมา ลักษณะ และชนิดตาง ๆ 

ของกฎหมาย การใชและการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพงและ

อาญา 

3(3-0-6) 

3541001 การเปนผูประกอบการ   

(Entrepreneurship) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเปนผูประกอบการ ไดแก การจัดการ การ

บัญชี การเงิน การบริหารบุคลากรการบริหารสํานักงาน การตลาด สวน

ประสมทางการตลาด การวิเคราะหและเลือกตลาดเปาหมายสิ่งแวดลอมท่ีมี

อิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาดในฐานะท่ี

เปนผูประกอบการท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมการประเมินตนเอง

สําหรับการเปนผูประกอบการ 

3(3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน       

(Economics in Daily Life) 

แนวคิดและหลักการเบื้องตน ของระบบเศรษฐกิจ การดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของสังคม  เชน  กลไกราคา การวางแผนการใชทรัพยากร บทบาท

ของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง

และการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเปน

การสรางภูมิคุมกันและเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทาง

เศรษฐกิจ  ในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง        

(Sufficiency Economy) 

ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยโดยแสดง

ใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีตอระบบสังคมและเศรษฐกิจ  

3(3-0-6) 
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ปญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมท่ีผานมา ศึกษา

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหมและวิธีการนําไป

ประยุกตใชใหเหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือนําไปสูการพัฒนา

ท่ียั่งยืนและมีภูมิคุมกัน  การวิเคราะหความสําเร็จของกรณีศึกษาท่ีมีการนอม

นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

(Sports  and Recreation  for Quality  of  Life) 
ศึกษาความสําคัญและความจําเปนของการเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรม

นันทนาการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบขายของกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ คุณคาของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตอรางกาย จิตใจ อารมณ

และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬา

และนันทนาการ ฝกทักษะเบื้องตนในการเลนกีฬา การจัดกิจกรรมทาง

นันทนาการ 

3(2-2-5) 

1161002 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ      

(Exercise for Health) 

ศึกษาความหมาย ขอบขายจุดมุงหมายและคุณประโยชนของการออกกําลัง

กายหลักการและข้ันตอนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพการออกกําลังกาย

เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายดานตาง ๆการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย

ใหสอดคลองกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกําลังกายฝกการออกกําลัง

กาย 

3(2-2-5) 

4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา    

(Science  and  Technology  for  Development) 

ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ความหมาย

และวิธีการของวิทยาศาสตร  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปญญาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทองถ่ินและของไทยความกาวหนาวิทยาการ  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความสําคัญและ

บทบาททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาทองถ่ิน  สังคมและ

ประเทศบนพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน  

(Science and Technology for Daily Life) 

ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร สารเคมีใน

ชีวิตประจําวัน สมุนไพร  ความรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร พลังงานท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะ

3(3-0-6) 
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การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

4001003 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                

(Conservation Environments and Natural Resources) 

ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสําคัญของ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตอมนุษยและระบบสิ่งแวดลอม การ

อนุรักษรวมถึงสถานการณสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและ

ผลกระทบตลอดจนแนวทางแกไขท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมในประเทศไทยและ

โลก 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน      

(Fundamental  Mathematics) 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร การใหเหตุผล เซต

ความสัมพันธและฟงกชัน  ระบบเลขฐาน  จํานวนจริง                

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ       

(Mathematics  and  Decision  Making)  

ศึกษาเก่ียวกับตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัด

แนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย  ความนาจะเปนและทฤษฎีการ

ตัดสินใจเบื้องตน  กําหนดการเชิงเสนฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางดานสถิติและการตัดสินใจ 

3(3-0-6) 

4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา   

(Computer Skills and Information Technology for Students) 

ศึกษาการใชงานระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับจัดการแฟมขอมูล  การใชงาน

โปรแกรมอรรถประโยชนเบื้องตน  การใชงานอินเทอรเน็ตเบื้องตน  

3(2-2-5) 

 

 

4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร  

(Word   Processing  and  Presentation) 

ศึกษาการใชงานโปรแกรมดานการประมวลผลคํา เพ่ือจัดเก็บแฟมขอมูล

เอกสารและเรียกแฟมขอมูลมาแกไขการกําหนดรูปแบบเอกสารการสราง

ตารางการคนหาและการเปลี่ยนแปลงขอความคําสั่งพิเศษในการสั่งพิมพการ

สรางจดหมายเวียน การประยุกตในงานพิมพเอกสารตาง ๆ การนําเสนองาน

ดวยโปรแกรมดานการนําเสนอผลงาน จัดทําในรูปแบบขอความและสื่อประสม    

เชน  การแทรกและตกแตงขอความ การแทรกและตกแตงรูปภาพ /รูปวาด 

การแทรกแผนผังองคกรและแผนภูมิ การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว การ

เชื่อมโยง  การใสลักษณะพิเศษใหกับวัตถุและแผนงานนําเสนอ 

3(2-2-5) 
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4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล    

(Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications) 

ศึกษาการทํางานดวยโปรแกรมกระดานคํานวณ  การใชสมุดงาน ตกแตงแผน

งานและสมุดงาน  เทคนิคการจัดรูปแบบแผนงาน แทรกรูปภาพ  แผนผังและ

วัตถุอ่ืน ๆ วาดภาพและปรับแตงรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การ

คํานวณโดยใชสูตร การใชงานฟงกชันตาง ๆ เชน ฟงกชัน ดานการตรวจสอบ

เง่ือนไข ฟงกชันทางสถิติ ฟงกชันจัดการขอมูลและฟงกชันอ่ืน ๆ  เพ่ือสามารถ

นําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต      

(Website  Design  and  Development) 

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป  เรียนรูการนําไปประยุกตใชกับระบบงานขององคกร การ

สรางและออกแบบเว็บเพจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน        

(Agriculture  in  Daily  Life) 

ศึกษาวิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรท่ี

เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิตสัตว  เกษตรอินทรีย  การเกษตรตามแนว

พระราชดําริ  ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑปลอดภัยปจจัย

สภาพแวดลอมตอการผลิตทางการเกษตร  การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

ผลกระทบจากการประกอบการเกษตร 

3(2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน       

(Technology  in  Daily Life) 

ศึกษาการปฏิบัติงานชางเบื้องตน รวมท้ังการติดตั้ง การใช  การบํารุงรักษา

และซอมแซมเบื้องตน  เชน  การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา

ภายในบาน หรือการซอมแซมเครื่องใชในสํานักงานท่ัวไป 

3(3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีทองถิ่น        

(Local  Technology) 

ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนทองถ่ิน โดยการรวมมือของทองถ่ิน  

เพ่ือพัฒนาและแกปญหาของชุมชนดวยองคความรู  ยอมรับและคงไวซ่ึง

เอกลักษณของทองถ่ิน รวมถึงการถายทอดภูมิปญญาดานเทคโนโลยี ภายใต

บริบทและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

3(3-0-6) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุมวิชาชีพครู  

1.1 วิชาครูบังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1001001 ภาษาไทยสําหรับครู       

Thai  Language  for  Teacher 

ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารฟง พูด อาน เขียนจาก

สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ บทความทางการศึกษา 

ฝกการใชพจนานุกรมเพ่ือการอาน ฝกทักษะในการอาน บันทึก สรุปความ 

ตีความ ขยายความ  สรางทักษะสัมพันธทางภาษาการนําเสนอดวยวาจาและ

ลายลักษณอักษรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2(1-2-3) 

1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู 

Comprehensive  of   Professional  Teachers  Knowledge 

ทบทวนความรูท่ีไดจากการเรียนรูในกลุมวิชาชีพครูและทดสอบประมวล

ความรู  

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ 

Comprehensive  of  Specific  Subject  Knowledge  

ทบทวนความรูท่ีไดจากการเรียนรูในกลุมวิชาเฉพาะและทดสอบประมวล

ความรู 

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      

English  for  Teachers   

ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการศึกษาท้ังดาน 

การเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน  การวิจัยและอ่ืนๆ  จากสื่อสิ่งพิมพ  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส  สื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ  บทความทางการศึกษา  ฝก

ทักษะในการอาน  บันทึก สรุปความ ตีความ  ขยายความ  การกรอก

แบบฟอรม โดยการนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณอักษรโดนเนน

กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา และปฏิบัติการทดสอบเพ่ือประเมิน

ระดับความรูภาษาอังกฤษ  

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเปนครู        

Education and Self Actualization for Teachers  

ศึกษา แนวคิดทฤษฎีปรัชญาการศึกษา ความเปนมาและระบบการจัด

การศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความสําคัญของวิชาชีพ

ครู บทบาทหนาท่ี ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของ

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

ครูท่ีดี บุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ การสรางทัศนคติท่ีดีตอ

วิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู เกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษา ฝกปฏิบัติการพัฒนาความเปนครูในสถานการณตางๆ ไดแก  

สถานการณจําลอง  คายคุณธรรมอาสาและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     

Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 

ศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเปนมาและระบบการ

จัดการศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย  การจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบของ

หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาและสราง

หลักสูตรแบบตางๆ   มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรอิง

มาตรฐาน ฝกปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การปรับปรุงและการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน การสรางรายวิชาพ้ืนฐานอิง

มาตรฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม การออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและอิงมาตรฐาน 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู        

Learning Management 

ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรู และการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู 

การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู การ

ใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียน การจัดการการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผลการ

เรียนรูและการจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล  ฝกการ

ออกแบบการเรียนรูและทําแผนการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนการ

ประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรู 

3(2-2-5) 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     

Innovation  and  Information  Technology in  Education 

ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะหปญหาท่ี

เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหลงการเรียนรูและ

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

เครือขายการเรียนรู  ฝกปฏิบัติการออกแบบการสราง การประยุกตใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน การ

ประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี   

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา       

Educational  Measurement  and  Evaluation        

ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรางและ

การใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตามสภาพ

จริงและนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร 

การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและประเมินผลแบบ

ยอยและแบบรวม ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน วิเคราะหปญหาและแกปญหาการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ฝก

ปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสราง

แบบทดสอบชนิดตางๆ การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ การแปล

ความหมายของคะแนนจากการสอบ 

3(2-2-5) 

1043002 การวิจัยทางการศึกษา        

Educational Research 

ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศนการวิจัยรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครงราง

การวิจัย ฝกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  

นําเสนอผลงานวิจัย  ศึกษาคนควางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาการนําผลการวิจัยไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนและทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียน 

3(2-2-5) 

1052001 จิตวิทยาสําหรับครู       

Psychology  for  Teachers 

ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษย  จิตวิทยาการศึกษา  

จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา  การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา 

การใหคําปรึกษา และการชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  อิทธิพล

ของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและการ

ประยุกตใช  ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนให

เกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจ

ของผูเรียน  

3(3-0-6) 



71 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

Administration  in  School 

ศึกษา  หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ภาวะ

ผูนําทางการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  

มนุษยสัมพันธในองคการ การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม  การบริหาร

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัดการในชั้นเรียน การ

จัดเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและการนํานวัตกรรมใหมๆ  มาใชใน

การบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม      

Inclusive Education 

ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความสําคัญของการศึกษาพิเศษ 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็ก

พิเศษการปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การ

จัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน 

2(2-0-4) 

  

 1.2 วิชาชีพครูเลือก   

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1012002 การจัดการคายวิชาการ       

Academic  Camp  Management  

ศึกษาและฝกทักษะการจัดคายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 

PDCAการวางแผน( Plan) การดําเนินการ ( Do) การตรวจสอบ ( Check)การ

ปรับปรุงแกไข (Act) การจัดทํารายงานการดําเนินงานการจัดคายและการฝก

ปฏิบัติการจัดการคายวิชาการในสถานศึกษา 

2(1-2-3)   

1013001 การบริหารจัดการในช้ันเรียนและส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  

Classroom  Management  and  Environment for  Learning 

แนวคิด หลักการและความสําคัญการบริหารจัดการชั้นเรียน หองเรียน

สรางสรรคและกลยุทธการบริหารจัดการชั้นเรียน  สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู

ท้ังในและนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย แหลงเรียนรูท้ัง

ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน  และแหลงเรียนรูเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

2(1-2-3)   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1   

Technology for  Teachers  1 

ฝกปฏิบัติการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารและ

สรางสรรคงานดวยขอความ  ภาพ  กราฟและสัญลักษณการคิดคํานวณ  โดย

ใชโปรแกรมประยุกตตางๆ 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีสําหรับครู  2   

Technology for  Teachers  2 

ฝกปฏิบัติการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารและ

การสรางสรรคงานดวยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศนและอ่ืนๆ  ดวยโปรแกรม

ประยุกตตางๆ 

1(0-2-1) 

1023202 การสรางส่ือและแบบเรียน       

Media and Text Construction 

ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เกณฑการคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบ

คุณภาพวิเคราะห การสรางและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

2(1-2-3)   

1033203 นวัตกรรมการศึกษา        

Educational Innovation 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลักการและประเภทของนวัตกรรม

การศึกษา การสราง การเลือกใชนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  ฝก

ปฏิบัติการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา นําเสนอรูปแบบ

นวัตกรรมท่ีเหมาะสม  ทําการผลิตเพ่ือนําไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข 

2(1-2-3)   

 

 

1044001 การวิจัยในช้ันเรียน        

Classroom Research 

ศึกษาวิเคราะหรูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความสําคัญและ

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝกปฏิบัติการสังเกตเก็บขอมูลเพ่ือกําหนดปญหา

วิจัยในชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาทางการศึกษา 

ออกแบบและเขียนโครงรางการวิจัย ดําเนินการทดลองเก็บขอมูล วิเคราะห

และแปลผลความหมายขอมูล เขียนรายงานการวิจัย นําเสนอผลการวิจัย 

2(1-2-3)   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      

Educational Innovation Research and Development  

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการการศึกษา การ

วิเคราะห สังเคราะห สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของการ

ปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สรางและประเมินนวัตกรรมการศึกษา 

การทดลองใชนวัตกรรมการศึกษา การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม

การศึกษา การเผยแพรนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เสนอ

โครงรางการวิจัย ฝกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และประเมิน

คุณภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม       

Theories and Group Dynamics Practice 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการกลุม ทฤษฎีสําคัญท่ีเก่ียวของ เชน ทฤษฎี

บุคลิกภาพของกลุม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล 

เปนตน องคประกอบของกระบวนการกลุม การสื่อความหมาย กระบวนการ

ทํางานกลุม วิเคราะหพฤติกรรมของผูนํากลุม และปฏิสัมพันธของสมาชิกใน

กลุม การประยุกตใชกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาความเขาใจตนเองและผูอ่ืน 

การเรียนรูองคกรและการแกปญหากลุม เนนการฝกปฏิบัติ 

2(1-2-3) 

 

 

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน       

Adolescence  Guidance  Psychology 

ศึกษาเก่ียวกับวัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของ

วัยรุน ปจจัยท่ีสงผลตอพัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะ

แนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและ

ตอบสนองความตองการของวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว

แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการ

แนะแนว 

2(2-0-4) 

1083002 

  

การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     

Provision of Early Intervention Services 

ความหมาย ความสําคัญของการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม ปญหาและ

ความตองการเฉพาะของเด็กพิเศษแตละประเภท กระบวนการใหบริการ

ชวยเหลือระยะแรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การใหการปรึกษา

และทํางานรวมกับพอแม และครอบครัว องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2(2-0-4) 
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 1.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  1       

Practicum  1 

ศึกษา  สังเกตและฝกการเปนผูชวยครู  เก่ียวกับธรรมชาติและพัฒนาการการ

เรียนของนักเรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูใน

ระดับกอนประถมศึกษาหรือสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  โดยฝกการสังเกตและมี

สวนรวมท่ีสถานศึกษาอยางนอย  2  สัปดาหแลวนํามาจัดทําสรุปรายงานผล

การฝกปฏิบัติงาน 

1(90) 

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2      

Practicum  2 

ศึกษา  สังเกตและฝกการเปนผูชวยครู  วางแผนและจัดทําแผนการเรียนรู  

วิเคราะห อภิปราย  แผนการเรียนรูในระดับกอนประถมศึกษาหรือตามกลุม

สารการเรียนรูสาขาวิชาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นํามาใชทดลองใชใน

สถานศึกษาอยางนอย  2  สัปดาห  แลวนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศ

ของผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู แลวจัดทําสรุปรายงานผลการฝกปฏิบัติงาน 

1(90) 

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      

Internship  1 

ฝกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรูท้ังหมดในสาขาวิชามาใชในการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปน

สําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู  การเลือกใช การผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ี

สอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ

เรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู 

การปฏิบัติงานครูดานตางๆ ไดแก งานครูประจําชั้น งานธุรการชั้นเรียน งาน

บริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธกับชุมชน   

6(540) 

1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     

Internship  2 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  

จัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูให

เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  นําปญหาการเรียนรูของนักเรียนมาวางแผน

และดําเนินการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  วิเคราะห

รายงานผลการปฏิบัติในดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ดวย

6(540) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

ระบบการวิจัยหรือกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  นําผลงานมานําเสนอเพ่ือ

เปลี่ยนเรียนรูและรายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียนตอ

สถานศึกษา  

 

กลุมวิชาเอก 

             1. วิชาเอกบังคับ 

 1.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1221101 

 

 

 

ภาษาจีนระดับตน  1 

 Basic Chinese 1 

ศึกษาระบบสัทศาสตรภาษาจีนกลาง หลักการเขียนตัวอักษรจีนเบื้องตน ศึกษา

คําศัพทตาง ๆ เก่ียวกับสิ่งใกลตัวผูเรียนในชีวิตประจําวัน โดยเรียนรูคําศัพท

ประมาณ 500 คํา ฝกเขียน อานคําศัพท วลี ประโยคและขอความอยางงาย 

ฝกสนทนาประโยคงาย ๆ ท่ีใชอยูเสมอในชีวิตประจําวัน ตลอดจนศึกษา

เก่ียวกับไวยากรณภาษาจีนเบื้องตน และฝกการใชพจนานุกรมจีน-ไทย และ

ไทย-จีน 

3(2-2-5)    

1221102 

 

 

 

ภาษาจีนระดับตน  2 

 Basic Chinese 2 

ศึกษาคําศัพทในชีวิตประจําวันท่ัวไป  โดยศึกษาคําศัพทเพ่ิมข้ึน 500 คํา ฝก

เขียนอาน ฟง พูด คําศัพท วลี ประโยคและขอความท่ียาวข้ึน ฝกสนทนาบท

สนทนาท่ียากข้ึน และศึกษาโครงสรางรูปแบบประโยคท่ียากข้ึนท่ีมีเนื้อหาตอ

จากภาษาจีนระดับตน 1 

3(2-2-5)    

1222103 

 

 

 

ภาษาจีนระดับกลาง  1 

Intermediate Chinese 1 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหา

ซับซอนข้ึน เนนการวิเคราะหเนื้อหาสาระ และการใชภาษาสื่อความหมายได

อยางถูกตองรวดเร็ว โดยเรียนรูคําศัพทใหมอีก 500 คํา 

3(2-2-5)    
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1222104 

 

 

 

ภาษาจีนระดับกลาง  2 

 Intermediate Chinese 2 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหา

ซับซอนยิ่งข้ึนและตอเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 1 โดยเนนความเขาใจและ

ทักษะในการใชภาษาท่ีกะทัดรัดและสละสลวยไดถูกตองกับเนื้อหา เรียนรู

คําศัพทใหมอีก 500 คํา 

3(2-2-5)    

1223105 

 

 

 

ภาษาจีนระดับสูง  1 

 Advanced  Chinese 1 

ศึกษางานเขียนตาง ๆ ท้ังบันเทิงคดี สารคดี และการจดบันทึกยอ สามารถ

ขยายความและแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังจับประเด็นใจความหลักและ 

พลความได โดยเรียนรูคําศัพทใหมอีก 500 คํา 

3(2-2-5)    

1223106 

 

 

 

ภาษาจีนระดับสูง  2 

 Advanced  Chinese 2 

ศึกษางานเขียนตาง ๆ ท่ียาวข้ึน ยากข้ึนสลับซับซอนมากข้ึน ตอเนื่องจาก

ภาษาจีนระดับสูง 1 เพ่ือใหสามารถจับใจความสําคัญและสรุปเนื้อหาจากเรื่อง

ท่ีศึกษาได พรอมแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้ควรเรียนรูคําศัพทใหมอีก 500 คํา 

3(2-2-5)    

1221107 

 

 

 

สัทศาสตรภาษาจีนกลาง 

Chinese  Phonetics 

ศึกษาระบบเสียงภาษาจีน  หนวยเสียง   การเนนเสียง  และแยกแยะออกเสียง

ใหถูกตองตามหลักสัทศาสตรภาษาจีนกลาง และการวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

ภาษาไทย ท้ังเรียนรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับภาษาถ่ินตางๆ ของจีน 

3(2-2-5) 

1222108 

 

 

 

ไวยากรณภาษาจีน 1 

Chinese  Grammar 1 

ศึกษาและวิเคราะหลักษณะโครงสรางของภาษาจีน ไดแก หนวยคํา ชนิดของ
คํา วลี และประโยค รวมท้ังฝกการเขียนและการใชประโยคท่ีถูกตองตามหลัก
ไวยากรณภาษาจีน 

3(3-0-6)    

1223111 

 

 

 

เทคนิคการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 

Chinese teaching Techniques as a Foreign Language  

ศึกษาหลักการ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเปนภาษาตางประเทศ 

โดยเนนท่ีวิธีการออกเสียง การฟง การพูด การอาน การเขียนและไวยากรณ

ภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน  พรอมท้ังฝกฝนทักษะการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

3(3-0-6)    
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1224012 

 

 

 

พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 

Methods  and  Approaches  in  Teaching  Chinese 

สํารวจวิธีการสอน และแนวโนมในการสอนภาษาจีน ฝกปฏิบัติการสอนภาษา

เพ่ือสื่อความหมายและนําไปใชในชั้นเรียน สังเกตการณสอน และวิเคราะห

บทเรียนท่ีใช ในกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมแผนการจัดการเรียนรู  

สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล รวมท้ังการฝกสอน โดยวิธีการทดลอง

สอนในชั้นเรียนเพ่ือเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 

3(2-2-5)    

 

  1.2 หมวดรายวิชาการอาน การเขียน และการแปลภาษาจีน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1222201 

 

 

 

การอานภาษาจีน  1 

Chinese  Reading  1 

ศึกษารากคําศัพท การเดาความหมายจากคําท่ีเก่ียวของ ฝกอานจับใจความ

สําคัญ ฝกอานเร็ว เพ่ือฝกสรุปและยอความ ฝกวิเคราะห และแสดงทัศนะ

เก่ียวกับเนื้อหาท่ีอาน เชน ประกาศอนุเฉท การบรรยาย เรียงความอยางงาย 

จดหมายและบทความขนาดสั้น 

3(3-0-6)    

1223203 

 

 

 

การเขียนภาษาจีน 1 

Chinese  Writing  1 

ฝกการเขียนขอความอยางงาย เก่ียวกับชีวิตประจําวัน เชนบันทึกประจําวัน 

จดหมายสวนตัว เพ่ือฝกใหสามารถใชคําศัพทตาง ๆ และโครงสรางประโยคท่ี

เรียนมาแลว นํามาสื่อความหมายและถายทอดใหผูอ่ืนทราบได 

3(2-2-5)    

1223205 

 

 

 

การแปลภาษาจีน 1 

Chinese  Translations 1 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน และภาษาจีนเปนภาษาไทย 

ตั้งแตการแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปลขอความ บทสนทนา และบทความ

ขนาดสั้นได 

3(2-2-5)    

1224207 

 

 

 

การอานหนังสือพิมพจีน 1 

Reading  of  Chinese  Newspaper 1 

ฝกอานขาวและบทความตาง ๆ ในหนังสือพิมพ นิตยสารและสื่ออิเล็กทรอนิคส 
ท้ังในและตางประเทศ บทความเชิงวิจารณ บทความทางการเมือง โดยเนนการ
เขาใจคําศัพท สํานวนท่ีใชในหนังสือพิมพ 

3(3-0-6)    
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  1.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1221301 

 

 

 

การฟงและการพูดภาษาจีน  1 

Chinese  Listening and Speaking  1 

ฝกฟงและพูดเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การเลาเรื่อง การอธิบายอยางงาย 
เพ่ือฝกใชภาษาจีนไดอยางคลองแคลว ชัดเจนถูกตอง โดยเนนความสามารถ
และทักษะในการฟงและการพูด 

3(2-2-5)    

1221302 

 

 

 

การฟงและการพูดภาษาจีน 2 

Chinese  Listening  and  Speaking 1 

ฝกการฟงและการพูดบทสนทนาตอเนื่องจากการฟงและการพูดภาษาจีน 1 

ฝกฟงและพูดในรูปแบบของการสนทนาในหัวขอท่ีกําหนด ฝกพูดในกลุม ในท่ี

ประชุม โดยเนนการใชถอยคําใหถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ 

3(2-2-5)    

1223308 

 

 

 

ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน   

English  for  Chinese  Teachers   

ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  จากสื่อสิ่งพิมพสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  บทความทางจีนศึกษา  คูมือการใช

เครื่องมือ  การใชอุปกรณฝกการใชพจนานุกรมเพ่ือการอาน  ฝกทักษะในการ

อาน  บันทึก  สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมท้ังการนําเสนอดวยวาจา

และลายลักษณอักษร  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

3(2-2-5)    

 

  1.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1221401 

 

 

 

วัฒนธรรมจีนและประวัติศาสตรจีน 

Chinese  History and Chinese  Culture   

ศึกษาเก่ียวกับเหตุการณสําคัญทางประประวัติศาสตรจีนตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันรวมไปถึงศึกษาลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรมจีน ไดแก  ขนบธรรมเนียม

ประเพณีนิยมในวันสําคัญตางๆ รวมไปถึงความเชื่อ คานิยม ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป และมารยาทของจีนท่ีปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน 

3(3-0-6)    

1223402 

 

 

นิทานสุภาษิตจีน   

Chinese  Proverbial  Tales 

ศึกษานิทานสุภาษิตท่ีมีชื่อเสียงของจีน เนนคติธรรมและปรัชญาชีวิตและรูจัก

ใชสุภาษิตจีนท่ีไดเรียนมาประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

3(3-0-6)    
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 2. วิชาเอกเลือก 

  2.1 หมวดรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1222109 

 

 

 

ไวยากรณภาษาจีน  2 

Chinese  Grammar  2 

ศึกษาและวิเคราะหลักษณะโครงสรางของภาษาจีนท่ีซับซอนข้ึน ฝกวิเคราะห
แยกแยะประโยครูปแบบตาง ๆ และสามารถแกไขประโยคท่ีผิดใหถูกตองได  

3(3-0-6)    

1223110 

 

 

 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาจีน 

Computer and Technology for Chinese Teaching  

ศึกษาคําศัพทเฉพาะทางคอมพิวเตอร ภาษาจีน  เรียนรู วิธีการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภาษาจีนในการสอนท่ีหลากหลาย ฝก ทักษะการ

พิมพ ภาษาจีน และสืบคนแหลงขอมูลภาษาจีนทางคอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ต และฝกจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิคสเพ่ือใชในการเรียนการสอน

ภาษาจีน 

3(2-2-5)    

1224113 

 

 

 

การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 

Thai  and  Chinese  Comparative  Studies 

ศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย ใหเห็นความแตกตาง

พ้ืนฐานทางดานไวยากรณท้ังภาษาจีนและภาษาไทย 

3(3-0-6)    

 

 2.2 หมวดรายวิชาการอาน  การเขียน  และการแปล 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1222202 

 

 

 

การอานภาษาจีน 2 

Chinese  Reading 2 

อานขอความประเภทตางๆ และวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ท้ังบันเทิงคดี และ
สารคดี โดยเนนการตีความและถายทอดความรู ความเขาใจจากขอความท่ี
อาน สามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณจากเรื่องท่ีอาน และสรุปใจความและยอ
เรื่องบทอานนั้นๆ ได         

3(3-0-6)    

1223204 

 

 

 

การเขียนภาษาจีน  2 

Chinese  Writing  2 

ฝกเขียนขอความตามประเพณีนิยม เชน จดหมายธุรกิจ บัตรเชิญ บัตรอวยพร 
ขอความผานสื่ออิเล็กทรอนิคส ตลอดจนบทความขนาดสั้น เพ่ือนําคําศัพท 
ตาง ๆ และโครงสรางประโยคท่ีมีความซับซอนเขียนสื่อแสดงความประสงค
ของตนและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

3(2-2-5)    
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1223206 

 

 

 

การแปลภาษาจีน 2   

Chinese  Translation 2   

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน และภาษาจีนเปนภาษาไทย  

ตอเนื่องจากการแปลภาษาจีน 1  ฝกแปลขอความบทแปลท่ียากข้ึน ฝกแปล

บทความจากเอกสาร สุนทรพจน จดหมายประเภทตาง ๆ บทคัดยอ และเรื่อง

สั้น 

3(2-2-5)    

1224208 

 

 

 

การอานหนังสือพิมพจีน  2 

Reading  of  Chinese  Newspaper  2 

ฝกการอานเชิงวิเคราะห วิจารณขาว และบทความตาง ๆ ไดในหนังสือพิมพ

และสื่ออิเล็กทรอนิค ส โดยศึกษารูปแบบวิธีการเขียน การใชคํา ตลอดจน

วัตถุประสงคและทัศนะของผูเขียน 

3(3-0-6)    

1224209 

 

 

 

การเขียนรายงานภาษาจีน   

Chinese  Report  Writing   

ฝกการเขียนรายงานคนควาเปนภาษาจีน การตีความหมายหัวขอเรื่อง วาง

โครงเรื่อง วิธีรวมรวบขอมูลจากการอาน การเรียบเรียงเนื้อความ การใช

ถอยคําท่ีมีน้ําหนักในการอางเหตุผล การเขียนเชิงอรรถ ดรรชนี บรรณานุกรม   

และสรุปรวบยอดความคิดเห็น 

3(2-2-5)    

1224210 

 

 

 

ภาษาจีนโบราณ 

Classical  Chinese  Reading 

ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร ท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือใหเขาใจลักษณะ

โครงสรางไวยากรณและความหมาย โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชศัพท

และหลักภาษา ระหวางภาษาจีนโบราณและภาษาจีนปจจุบัน 

3(3-0-6)    

 

 2.3 หมวดรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1223303 

 

 

 

ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว  

Chinese  for  Tourism  

ศึกษาคําศัพท และฝกทักษะในดานการฟงและพูดในสํานวนท่ีเก่ียวกับการ

บริการการทองเท่ียวและแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย โดยจัด

สถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร รานคา 

เปนตน 

 

3(2-2-5)    
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1223304 

 

 

 

ภาษาจีนเพ่ือการเลขานุการ   

Chinese  for  Secretarial  Science   

ศึกษาภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการติดตอสื่อสาร 

เชน การบันทึกขอความ การสื่อสารทางโทรศัพทท่ีติดตอท้ังภายในและ

ภายนอกบริษัท พรอมท้ังศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนท่ีจําเปนในงาน

เลขานุการ 

3(2-2-5)    

1223305 

 

 

 

ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม   

Chinese  for  Hotel   

ศึกษาคําศัพทและฝกทักษะในดานการฟงและ พูด ของสํานวนภาษาท่ีใชใน

การบริการ สื่อสารในโรงแรมโดยใชสถานการณจําลอง และฝกปฏิบัติใน

โรงแรม เชน งานตอนรับ งานลวงหนา ภัตตาคาร  บาร รานขายของท่ีระลึก 

เปนตน 

3(2-2-5)    

1222306 

 

 

 

ภาษาจีนธุรกิจ   

Business  Chinese   

ศึกษาคําศัพทและรูปประโยคภาษาจีนท่ีจําเปนตองใชในการทํางานใน

หนวยงานธุรกิจ เชน โครงสรางหนวยงาน ตําแหนงงานและงานในหนาท่ี การ

พูดและการรับโทรศัพท การนัดหมายและการสื่อสาร วิธีปฏิบัติตนและ

วัฒนธรรมในการติดตอธุรกิจ 

3(2-2-5)    

1223307 

 

 

 

ภาษาจีนเพ่ือการคาระหวางประเทศ   

Chinese  for  International  Trade   

ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาจีนท่ีใชในดานการคาระหวางประเทศ  เชน 

ความสัมพันธระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ และการทูต รวมไปถึง

การปฏิบัติตน 

3(2-2-5)    

 

 2.4 หมวดรายวิชาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1224403 

 

 

 

วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย   

Modern and Contemporary  Chinese  Literature 

ศึกษาและฝกอาน วิเคราะหบทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหมและรวมสมัย

ของจีนท่ีมีชื่อเสียง  ในดานภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ

คานิยม เพ่ือสามารถจับใจความสําคัญและสรุปเนื้อหาได 

3(3-0-6)    
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1224404 

 

 

 

เรื่องส้ันจีน   

Chinese  Short  Stories 

ศึกษาเรื่องสั้นรวมสมัยท่ีมีชื่อเสียงของจีน  เพ่ือสามารถจับใจความจากเรื่องท่ี

อานและสรุปเนื้อหาได และมีความรูความเขาใจเรื่องประเพณี วัฒนธรรม 

ความเปนอยูของชาวจีน 

3(3-0-6)    

1224405 

 

 

 

วรรณคดจีีน  

Chinese  Literature  

ศึกษาลักษณะท่ัวไปและรูปแบบการประพันธตาง ๆ ท่ีสําคัญของวรรณคดีจีน 

ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงราชวงศถัง โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีมีชื่อเสียง

มากท่ีสุดในแตละสมัย 

3(3-0-6)    
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ภาคผนวก  ข 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.  5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

     กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน 

        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เหตุผลท่ีตองมีการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีใชเปนหลักสูตรป 2549 ไดดําเนินมาครบ 5 ป จึงดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับสภาวการณ ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

และจรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภา เพ่ือนําไปจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐาน มี

ความสามารถแขงขันสูระดับสากล 

 1. สาระในการปรับปรุงแกไข  (ระบุสวนท่ีตองการปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียดครบถวนและ
ชัดเจน เชน ถาตองการเปดรายวิชาใหมเพ่ิม ตองระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาห กลุมวิชาหรือหมวดวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
เปนตน) 
 เพ่ิมรายวิชาดังตอไปนี้  

  หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู 

  วิชาชีพครูบังคับ  

   -  1005001  ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู    2(2-0-4)  

   Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge 

   -  1005002  ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ   2(2-0-4)  

   Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge 
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โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 

โครงสราง
เดิม 

โครงสราง
ใหม 

โครงสรางหลักสูตร                     ไมนอยกวา 150 177 167 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             ไมนอยกวา 30 34 30 
    1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 9 
    2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  8 6 
    3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 6 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ 
    เทคโนโลยี 

 9 6 

    5) กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 - 
    และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา 1) - 4)   - 3 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                     ไมนอยกวา 114 137 131 
     1) กลุมวิชาชีพครู   53 53 
         - วิชาบังคับ                                      33 35 
         - วิชาเลือก                     6 4 
         - วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                     14 14 
      2)  กลุมวิชาเอก  84 78 
      -  วิชาบังคับ  63 57 
      -  วิชาเลือก  21 21 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไมนอยกวา   6 6 6 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

(ค.บ. 5 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      

(ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่ปรับปรุง 

1.โครงสรางหลักสูตร   
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          34  หนวยกิต 
   1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร          9  หนวยกิต 
   2) กลุมวิชามนุษยศาสตร                   8  หนวยกิต 
   3) กลุมวิชาสังคมศาสตร                    6  หนวยกิต 
   4) กลุมวิชาคณิตศาสตร  
       วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี           9   หนวยกิต 
   5) กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ     2   หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                        137   หนวยกิต 
   1) กลุมวิชาชีพครู                          53   หนวยกิต 
   2) กลุมวิชาเอก                           
       - แบบเอกเด่ียว                         84  หนวยกิต 
       - แบบเอก-เอก                          42  หนวยกิต 
       - แบบเอก-โท                            50  หนวยกิต 
       - วิชาโท                                  24  หนวยกิต  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                          6  หนวยกิต 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร               177  หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา       30  หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร              9   หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร                       6   หนวยกิต 
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร                        6   หนวยกิต 
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร 
      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              6   หนวยกิต 
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา1) - 4)  3   หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา      131   หนวยกิต 
1) กลุมวิชาชีพครู                             53    หนวยกิต 
    - วิชาบังคับ                                35    หนวยกิต 
    - วิชาเลือก                                  4    หนวยกิต 
    - วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ           14   หนวยกิต 
2) กลุมวิชาเอก                                78   หนวยกิต 
    - วิชาบังคับ                                57   หนวยกิต 
    - วิชาเลือก                                 21   หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือก       ไมนอยกวา         6   หนวยกิต 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  167  หนวยกิต 

 

2. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1   2(2-0-4) 
 

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6) ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และสอดคลอง
กับสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2  2(2-0-4) 
 

1551002  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) ปรับชื่อรายวิชาเพื่อใหเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และสอดคลอง
กับสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย 1   3(2-2-5) 
 

1541001   ทักษะการใชภาษาไทย  3(3-0-6) ปรับชื่อรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1541002 ทักษะการสงสารภาษาไทย 2   3(2-2-5) 1541002   ภาษาและการส่ือสารเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 
3(3-0-6) 

ปรับชื่อรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1541003 การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 3(2-2-5) 1541003 ภาษาและการส่ือสารในทองถิ่น   
3(3-0-6) 

ปรับชื่อรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1541004 ภาษาเพื่อการส่ือสารและทองถิ่น   3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1551003 ทักษะการฟง- การพูดภาษาอังกฤษ1  2(1-2-3) 1561001   การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพื่อการส่ือสาร 

3(3-0-6) 
ปรับชื่อรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1551004 ทักษะการฟง- การพูดภาษาอังกฤษ2  2(1-2-3) 1571001   การฟงและการพูดภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
3(3-0-6) 

ปรับชื่อรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 1691001   การฟงและการพูดภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร 
3(3-0-6) 

ปรับชื่อรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ. 5 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      
(ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ  2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย  (2-0-4)  1511001 จริยธรรมกับมนุษย  3(3-0-6) - 
1511002 ความจริงของชีวิต (2-0-4) 1511002 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) - 
1521001 พุทธศาสน (2-0-4) 1521001 พุทธศาสน 3(3-0-6) - 
 1001003   พฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาตน     3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 1001004   ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการคนควา 3(3-
0-6) 

เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป (2-0-4) 
 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) - 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง(2-0-4) 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) - 

2061001 สังคีตนิยม(2-0-4) 2061001  สังคีตนิยม 3(3-0-6) - 
1001001 ภาวะผูนําและการจัดการยุคใหม(2-0-4) 3561001  ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม3(3-0-6) 

 
- 

1001002 การคิดวิเคราะห การคนควาและการใชเหตุผล
(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1631001 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1631002 การศึกษาคนควาและการเขียนบทวิทยานิพนธ 
2(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1631003 ความรูพื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 
2(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

3.กลุมวิชาสังคมศาสตร 
2531001 วิถีไทย 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
2531002 วิถีโลก 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
2531003 ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
 2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 2521001   โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ. 5 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      
(ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

 2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก    3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ 
 
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 2541002   การจัดการทรัพยากรทองถิ่น   3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

2541001 มนุษย ชุมชนและส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 2541001   มนุษย ชุมชนและส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) - 
2561001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2(2-0-
4) 

2561001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) - 

2501002 เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 2501002 เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) - 
2521001 ทองถิ่นศึกษา 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
2551001 การปกครองสวนทองถิ่นไทย 2(2-0-4) 2551002   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ไทย    3(3-0-6) 
ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

3541001การเปนผูประกอบการ 2(2-0-4) 3541001การเปนผูประกอบการ 2(2-0-4) - 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) - 
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อและคอมพิวเตอร
พื้นฐาน 3(2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

4121002 คอมพิวเตอรและการประยุกตใชงาน 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
4121003 การพัฒนาระบบสารเทศบนระบบเครือขาย 
3(2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

4121004 คอมพิวเตอรและส่ือประสม 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
 1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  

3(2-2-5) 
เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 1161002  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 4001001  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
 3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 4001002  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 4001003  การอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 4091001 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 4121001  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับ
นักศึกษา 3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

 4121002  การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวย 
คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ 
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 4121004  ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและ
จัดการขอมูล  3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 5001001  เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 5501002 เทคโนโลยีทองถิ่น เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

4091001 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
4091002คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

4001002 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิตประจําวัน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
4001003 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
5.กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1161002 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1161003 การลีลาศเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1161004 กีฬาศึกษา 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพครู 
1001101  ความเปนครู 3(3-0-6) 1012101 การศึกษาและความเปนครู   3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1051105 จิตวิยาสําหรับครู 3(3-0-6) 1052001 จิตวิยาสําหรับครู 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
1002201 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 1005101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู  3(2-2-5) ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1002301 ภาษาไทยสําหรับครู 3(2-2-5) 1001001 ภาษาไทยสําหรับครู 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
1002401 คอมพิวเตอรสําหรับครู 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1022201 การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     

3(2-2-5) 
ปรับรหัสวิชา 
เปล่ียนรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชารายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
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สาระที่ปรับปรุง 

สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 3(2-2-5) 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

1022101 การจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 1022002 การจัดการเรียนรู  3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
1043101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
1063101 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(2-2-5) 1063102 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
1043301 การวิจัยทางการศึกษา3 (2-2-5) 1043302 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม2(2-0-4)    เปล่ียนจากรายวิชาเลือกใหเปนวิชา

บังคับในกลุมวิชาชีพครู 
 1005001 ประมวลสาระความรูวิชาชีพครู  2(2-0-4) เพิ่มใหเหมาะสมกับการเรียนการ

สอน และสอดคลองกับสภาพ
เทคโนโลยีปจจุบัน 

 1005002 ประมวลสาระความรูวิชาเฉพาะ  2(2-0-4) เพิ่มใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน และสอดคลองกับสภาพ
เทคโนโลยีปจจุบัน 

กลุมวิชาชีพครูเลือก    
 1012002 การจัดการคายวิชาการ เปล่ียนรายวิชาและคําอธิบาย

รายวิชารายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและส่ิงแวดลอม
เพื่อการเรียนรู 

เปล่ียนรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชารายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1012405 กฎหมายการศึกษาไทย 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1004205 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1011301 สังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1012101 การศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1012102 กิจกรรมยามวางเพื่อการศึกษา 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013302 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013202 การจัดโรงเรียนชุมชน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013203 การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013205 เศรษฐศาสตรการศึกษา 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013206 การเมืองกับการศึกษา 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013207 การศึกษากับส่ิงแวดลอม 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013208 การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1013401 การศึกษาทางเลือก 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1024701 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1024702 สัมมนาปญหาการศึกษา 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1021203 หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1023103 การสอนซอมเสริม 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1022601 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1021202 กิจกรรมรวมหลักสูตร 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023301 การสรางส่ือและแบบเรียน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023204 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ. 5 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      
(ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

1023102 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023104 หลักนิเทศการสอน 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023105 รูปแบบการเรียนการสอน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023302 ส่ือและกิจกรรมสําหรับการเรียนภาษาไทย  
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1023303 ส่ือและกิจกรรมสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษ 
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1023304 ส่ือและกิจกรรมสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร 
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1023305 ส่ือและกิจกรรมสําหรับการเรียนคณิตศาสตร 
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1023306 ส่ือและกิจกรรมสําหรับการเรียนคอมพิวเตอร 
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1023307 ส่ือและกิจกรรมสําหรับการเรียนสังคมศึกษา  
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1023308 ส่ือและกิจกรรมสําหรับการฝกอบรม 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023401 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023531 นวัตกรรมในชั้นเรียน 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023001 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023002 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023003 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023004 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023005 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023006 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023007 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023008 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
 3(2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1023009 พฤติกรรมการสอนวิชาเคม ี3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023010 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023011 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023012 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023013 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023014 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
 1031101 เทคโนโลยีสําหรับครู  1 1(0-2-1) ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 1033202 เทคโนโลยีสําหรับครู  2  1(0-2-1) ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1031201 การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1032202 การสรางส่ือการเรียนการสอน 2(1-2-3) 1033202 การสรางส่ือและแบบเรียน  2(1-2-3) เปล่ียนรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชารายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 1033203 นวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) ลดหนวยกิต 
เปล่ียนคําอธิบายรายวิชารายวิชาให
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ. 5 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      
(ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

และสอดคลองกับสภาพเทคโนโลยี
ปจจุบัน 

1034204 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1042201 การสรางแบบทดสอบ 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1043102 การประเมินทางการศึกษา 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1043103 การประเมินผลการเรียนดานปฏิบัติ 2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1043203 การวัดจริยธรรม  2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1044202 การสรางแบบทดสอบความถนัด  3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1044302 สถิติและการวิจัยสําหรับครู  2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1044303 วิทยาการวิจัย  3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1044304 สถิติเพื่อการวิจัย  3(3-0-6)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1044305 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1044306 การวิจัยในชั้นเรียน  3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1044307 การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 3(3-0-6) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1051101 จิตวิทยาทั่วไป  2(2-0-4) 1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม 2(1-2-3)   ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1051102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1051103 จิตวิทยาวัยเด็ก  2(2-0-4) 1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 2(2-0-4) ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1051104 จิตวิทยาพัฒนาการ  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1052203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู  2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1051301 ทฤษฏีและปฏิบัติการกลุม  2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1051604 การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน  2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1051703 การจัดการทางจิตวิทยาและการแนะแนวใน
สถานศึกษา 2(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1051704 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะ
แนว  2(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1052706 จิตวิทยาแรงจูงใจ  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1052107 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1052201 จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1052801 มนุษยสัมพันธสําหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1052503 สุขภาพจิตในโรงเรียน   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1052602 การทดสอบทางสติปญญากับการแนะแนว    
2(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1052701 การวางแผนชีวิตและอาชีพ   2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1052702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงาน
กิจการนักเรียนนักศึกษา  2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1053302 ทฤษฎีและการปฏิบัติการทางจิตวิทยา   2(2-0-
4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1053303 มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานการศึกษา   
 2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน   2(2-1-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1053402 จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1053501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ. 5 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      
(ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

1053502 จิตวิทยาการแนว   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1053504 การสงเสริมความคิดสรางสรรค   2(2-1-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1053505 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน   2(2-1-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1053506 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา   
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1053601 การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว   
2(2-1-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1053603 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1053604 กิจกรรมกลุมในโรงเรียน   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1053702 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต    
2(2-1-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1054202 การใหการศึกษาแกพอแม   2(2-1-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1061101 หลักการบริหารการศึกษา   3(3-0-6)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1061103 พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1064104 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู   
 2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1063107 ธุรกิจการศึกษา   2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1063108 การอาชีวิศึกษา   2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1063105 การบริหารงานบุคคล   2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1064106 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ    
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1071001 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัย  3(3-0-6) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1073002 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1073003 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย    2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม    (3-0-6) 1083002 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม  

2(2-0-4) 
ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1162004 พลศึกษาและนันทนาการสําหรับครู   2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1073501 จิตวิทยาการสอนดนตรี   3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023601 หลักการและวิธีการสอนดนตรี   3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
1023602 การสอนเคร่ืองลมไม   3(3-0-6)   ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
 1044001 การวิจัยในชั้นเรียน  2(1-2-3)   ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

 1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
             2(1-2-3) 

ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สภาพเทคโนโลยีปจจุบัน 

1005501 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1    2(1-
2-3) 

1003001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1     
1(90)    

ปรับหนวยกิต 

1005502 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน  2
 2(1-2-3) 

1004002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2     
1(90)   

ปรับหนวยกิต 

1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   5(4-5-0) 1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    1     
6(540)    

ปรับหนวยกิต 

1005504 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   5(4-5-0) 1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    2     
6(540)    

ปรับหนวยกิต 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
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สาระที่ปรับปรุง 

วิชาเอกบังคับ 
1221101 ภาษาจีนระดับตน  1  3(2-2-5)  
Basic Chinese 1 
ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง และหลัก
เบื้องตนของการเขียนตัวอักษรจีน ฝกอานคําศัพท วลี 
ประโยคและขอความอยางงาย ศึกษาและฝกเขียน
โครงสรางพื้นฐานของรูปประโยคที่ส้ันและงายสําหรับใช
ในชีวิตประจําวันทั่วไป 

1221101 ภาษาจีนระดับตน  1 3(2-2-5) 

 Basic Chinese 1 

ศึกษาระบบสัทศาสตรภาษาจีนกลาง หลักการเขียน
ตัวอักษรจีนเบื้องตน ศึกษาคําศัพทตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงใกล
ตัวผูเรียนในชีวิตประจําวัน โดยเรียนรูคําศัพทประมาณ 
500 คํา ฝกเขียน อานคําศัพท วลี ประโยคและขอความ
อยางงาย ฝกสนทนาประโยคงาย ๆ ที่ใชอยูเสมอใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณภาษาจีน
เบื้องตน และฝกการใชพจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน 
 

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
กับการเรียนการสอน และ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1222102 ภาษาจีนระดับตน  2 3(2-2-5)  
Basic Chinese 2 
ฝกการอานศัพท วลี ที่ยากขึ้น อาน ประโยคและขอความ
ที่ยาวขึ้น เพื่อทําความเขาใจและใชไดถูกตอง ศึกษา
ลักษณะ โครงสรางของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเพื่อการส่ือสาร เนนเร่ืองการออกเสียงจีนกลาง
ใหไดมาตรฐานตลอดจนศึกษาและฝกการใชพจนานุกรม
จีน-ไทย และไทย-จีน 

1222102 ภาษาจีนระดับตน  2  3(2-2-5) 

 Basic Chinese 2 

ศึกษาคําศัพทในชีวิตประจําวันทั่วไป  โดยศึกษาคําศัพท

เพิ่มขึ้น 500 คํา ฝกเขียนอาน ฟง พูด คําศัพท วลี ประโยค

และขอความที่ยาวขึ้น ฝกสนทนาบทสนนาที่ยากขึ้น และ

ศึกษาโครงสรางรูปแบบประโยคที่ยากขึ้นที่มีเนื้อหาตอจาก

ภาษาจีนระดับตน 1 

 

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
กับการเรียนการสอน และ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1222103 ภาษาจีนระดับตน  3 3(2-2-5)    
Basic Chinese 3 
ศึกษาการใชคําและหนาที่ของคํา ความสัมพันธของคํา
ตางๆ ในวลีและประโยคอยางงาย เพื่อใหสามารถเรียบ
เรียงขอความ ทั้งในการพูดและการเขียน ไดอยางถูกตอง
ตามหลักภาษาและความนิยม 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1222104 ภาษาจีนระดับตน  4 3(2-2-5) Basic Chinese 
4 
ศึกษาวลีและหนาที่ของวลีในประโยค ศึกษารูปแบบ
ประโยคตางๆเพื่อสามารถเรียบเรียงขอความทั้งในการพูด
และการเขียนไดอยางถูกตองตาม หลักภาษาและความ
นิยม 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 

1223105 ภาษาจีนระดับกลาง  1 3(2-2-5)  
Intermediate Chinese 1 
ฝกการฟง พูด อาน และเขียน ในรูปแบบตางๆ ที่มีเนื้อหา
ซับซอนขึ้น โดยเนนการวิเคราะหเนื้อหาสาระ และการใช
ภาษาส่ือความหมายไดถูกตองรวดเร็ว กะทัดรัด 

1222103 ภาษาจีนระดับกลาง  1 3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese 1 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนขึ้น เนนการวิเคราะหเนื้อหาสาระ 
และการใชภาษาส่ือความหมายไดอยางถูกตองรวดเร็ว โดย
เรียนรูคําศัพทใหมอีก 500 คํา 
 

ปรับรหัสวิชา                           

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1223106 ภาษาจีนระดับกลาง  2 3(2-2-5)  
Intermediate Chinese 2 
ฝกการฟง พูด อาน เขียนในรูปแบบตางๆ ที่มีเนื้อหา
ซับซอนยิ่งขึ้นตอเนื่องจากภาษาจีนกลางระดับ 1 โดยเนน
ความเขาใจและทักษะในการใชภาษาที่กะทัดรัดและ
สละสลวยไดถูกตองกับเนื้อหาและความคิด   

1222104 ภาษาจีนระดับกลาง  2 3(2-2-5) 

Intermediate Chinese 2 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซอนยิ่งขึ้นและตอเนื่องจากภาษาจีน
ระดับกลาง 1 โดยเนนความเขาใจและทักษะในการใช
ภาษาที่กะทัดรัดและสละสลวยไดถูกตองกับเนื้อหา เรียนรู
คําศัพทใหมอีก 500 คํา 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1224107 ภาษาจีนระดับสูง  1 3(2-2-5)    
Advanced  Chinese 1 
ศึกษางานเขียนตางๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึก
ยอ ขยายความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่ไดอาน ได
พบ ไดเห็น และฟง เพื่อใหสามารถจับใจความหลัก และ
พลความได 
 

1223105 ภาษาจีนระดับสูง  1 3(2-2-5) 

 Advanced  Chinese 1 

ศึกษางานเขียนตาง ๆ ทั้งบันเทิงคดี สารคดี และการจด
บันทึกยอ สามารถขยายความและแสดงความคิดเห็นพรอม
ทั้งความจับประเด็นใจความหลักและพลความได โดย
เรียนรูคําศัพทใหมอีก 500 คํา 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1224108 ภาษาจีนระดับสูง  2 3(2-2-5)    
Advanced  Chinese 2 
ศึกษางานเขียนตางๆ ที่ยาวและสลับซับซอนขึ้น สืบเนื่อง
จากภาษาจีนระดับสูง 1 เพื่อใหสามารถจับใจความสําคัญ 
และสรุปเนื้อหาจากเร่ืองที่ไดอาน ไดพบ ไดเห็น และฟงได 
 

1223106 ภาษาจีนระดับสูง  2 3(2-2-5) 

 Advanced  Chinese 2 

ศึกษางานเขียนตาง ๆ ที่ยาวขึ้น ยากขึ้นสลับซับซอนมาก
ขึ้น ตอเนื่องจากภาษาจีนระดับสูง 1 เพื่อใหสามารถจับ
ใจความสําคัญและสรุปเนื้อหาจากเร่ืองที่ศึกษาได พรอมทั้ง
แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ควรเรียนรูคําศัพทใหมอีก 500 คํา 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1221109 สัทศาสตรภาษาจีนกลาง 3(2-2-5)    
Chinese  Phonetics 
ศึกษา  ระบบเสียง เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูภาษาจีน 
และการวิเคราะหเปรียบเทียบกับภาษาไทย 
 

1221107 สัทศาสตรภาษาจีนกลาง 3(2-2-5) 

Chinese  Phonetics 

ศึกษาระบบเสียงภาษาจีน  หนวยเสียง   การเนน
เสียง  และแยกแยะออกเสียงใหถูกตองตามหลักสัทศาสตร
ภาษาจีนกลาง และการวิเคราะหเปรียบเทียบกับภาษาไทย 
ทั้งเรียนรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่นตางๆ ของจีน 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1222110  ไวยากรณภาษาจีนกลาง 1 3(3-0-6)  
Chinese  Grammar 1 
ศึกษาไวยากรณ และศึกษาลักษณะโครงสรางประโยค
ภาษาจีน โดยเนนเร่ืองชนิดของคํา ความหมาย ระบบการ
ใชคํา วลี และคําลงทาย ฝกเขียนใหถูกตองตามหลัก
ไวยากรณจีน 

1222108 ไวยากรณภาษาจีน 1 3(3-0-6) 

Chinese  Grammar 1 

ศึกษาและวิเคราะหลักษณะโครงสรางของภาษาจีน ไดแก 
หนวยคํา ชนิดของคํา วลี และประโยค รวมทั้งฝกการเขียน
และการใชประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณจีน 

ปรับรหัสวิชา  

ปรับชื่อรายวิชา                              

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1225113 การสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 3(3-0-
6)   Teaching  Chinese  as  a  Foreign  Language 
ฝกเทคนิคการสอนในรายวิชาที่สําคัญของภาษาจีน พรอม
เนนเทคนิคในการสอนเปนภาษาที่สอง 
 

1223111 เทคนิคการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 

3(3-0-6)    

Chinese teaching Techniques as a Foreign 

Language  

ศึกษาหลักการ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ โดยเนนที่วิธีการออกเสียง การฟง การ
พูด การอาน การเขียนและไวยากรณภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน พรอมทั้งฝกฝนทักษะการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

ปรับรหัสวิชา                                   

ปรับชื่อรายวิชา                          

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1024015 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)  
Methods  and  Approaches  in  Teaching  
Chinese 
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสาร
หลักสูตรภาษาจีน   การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน
ภาษาจีน  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีสอนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะที่จําเปนในการสอน
ภาษาจีน  ส่ือการเรียน การวัดผลและประเมินผล การ
เตรียมการสอน เชน  การทําโครงการสอนแผนการจัดการ
เรียนรู ฯลฯ การปฏิบัติการทดลองสอนในชั้นเรียน เพื่อเปน
การฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 

1224012 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

Methods and Approaches in Teaching  Chinese 

สํารวจวิธีการสอน และแนวโนมในการสอนภาษาจีน ฝก
ปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อส่ือความหมายและนําไปใชในชั้น
เรียน สังเกตการณสอน และวิเคราะหบทเรียนที่ใช ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมแผนการจัดการเรียนรู 
ส่ือการเรียน การวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการฝกสอน 
โดยวิธีการทดลองสอนในชั้นเรียนเพื่อเปนการฝกการ
แกปญหาการเรียนการสอน 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ. 5 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 
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สาระที่ปรับปรุง 

1222201 การอานภาษาจีน  1 3(3-0-6)   
 Chinese  Reading  1 
ฝกอานงานเขียนขนาดส้ันประเภทตางๆ เชน ประกาศ อนุ
เฉท การ บรรยาย เรียงความอยางงาย  จดหมายและ
บทความขนาดส้ัน ฝกความเร็วในการอาน โดยจับใจความ
สําคัญและวัตถุประสงคของผูเขียนได 
 

1222201 การอานภาษาจีน  1 3(3-0-6) 

Chinese  Reading  1 

ศึกษารากคําศัพท การเดาความหมายจากคําที่เกี่ยวของ 
ฝกอานจับใจความสําคัญ ฝกอานเร็ว เพื่อฝกสรุปและยอ
ความ ฝกวิเคราะห และแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาน 
เชน ประกาศอนุเฉท การบรรยาย เรียงความอยางงาย 
จดหมายและบทความขนาดส้ัน 
 

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1224207 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5)    
Chinese  Writing  1 
ฝกเขียนขอความอยางงาย  เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  เชน  
จดหมายสวนตัว  บันทึกประจําวันเพื่อฝกใหสามารถใช
คําศัพทตาง ๆ ที่เรียนมาแลว  นํามาส่ือความหมายและ
ถายทอดใหผูอื่นทราบได 
 

1223203 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5)    
Chinese  Writing  1 

ฝกการเขียนขอความอยางงาย เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เชน
บันทึกประจําวัน จดหมายสวนตัว เพื่อฝกใหสามารถใช
คําศัพทตาง ๆ และโครงสรางประโยคที่เรียนมาแลว นํามา
ส่ือความหมายและถายทอดใหผูอื่นทราบได 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1223210 การแปลภาษาจีน 1   3(2-2-5)    
Chinese  Translations 1 
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน และ
ภาษาจีนเปนภาษาไทย ต้ังแตการแปลประโยคจนถึงการ
แปลขอความ บทสนทนา และบทความขนาดส้ันได 

1223205 การแปลภาษาจีน 1   3(2-2-5)    
Chinese  Translations 1 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน และ
ภาษาจีนเปนภาษาไทย ต้ังแตการแปลประโยคส้ันๆ จนถึง
การแปลขอความ บทสนทนา และบทความขนาดส้ันได 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1222204 การอานหนังสือพิมพจีน 1 3(3-0-6)    
Reading  of  Chinese  Newspaper 1 
ฝกการอานขาวและบทความตางๆ ในหนังสือพิมพ เชน 
ขาวทั่วไปทั้งในและตางประเทศ บทความเชิงวิจารณ  
บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ ส้ันๆ  โดยเนน
การเขาใจศัพท สํานวนที่ใชในภาษาหนังสือพิมพ 

1224207 การอานหนังสือพิมพจีน 1 3(3-0-6)    
Reading  of  Chinese  Newspaper 1 

ฝกอานขาวและบทความตาง ๆ ในหนังสือพิมพ นิตยสาร
และส่ืออิเล็กทรอนิคส ทั้งในและตางประเทศ บทความเชิง
วิจารณ บทความทางการเมือง โดยเนนการเขาใจคําศัพท 
สํานวนที่ใชในหนังสือพิมพ 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1224206 การอานภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6)    
Classical  Chinese  Reading 
ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรที่มีชื่อเสียง เพื่อให
เขาใจลักษณะโครงสรางไวยากรณ และความหมาย 
โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชศัพทและ หลักภาษา 
ระหวางภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปจจุบัน 

 ยายไปอยูในรายวิชาเอกเลือก 

1221301 การฟงและการพูดภาษาจีน  1 3(2-2-5) 
Chinese  Listening  Speaking  1 
ฝกการฟงและพูดบทสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
การเลาเร่ือง การอธิบายอยางงาย เพื่อฝกใชภาษาจีนได
อยางคลองแคลว โดยเนนความสามารถการฟงและการพูด 

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

ฝกฟงและพูดเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน การเลาเร่ือง การ
อธิบายอยางงาย เพื่อฝกใชภาษาจีนไดอยางคลองแคลว 
ชัดเจนถูกตอง โดยเนนความสามารถและทักษะในการฟง
และการพูด 

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1221302 การฟงและการพูดภาษาจีน 2  3(2-2-5)    
Chinese  Listening  and  Speaking 1 
ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟงและการพูดภาษาจีน
ตอเนื่องจากการฟง และการพูด 1 ฝกฟงและพูดใน
รูปแบบของการสนทนา ในหัวขอที่กําหนด ฝกพูดในกลุม  
ฝกพูดในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณความสามารถ
และทักษะในการฟงและพูดยิ่งขึ้น 

1221302 การฟงและการพูดภาษาจีน 2  3(2-2-5)    
Chinese  Listening  and  Speaking 2 

ฝกการฟงและการพูดบทสนทนาตอเนื่องจากการฟงและ
การพูดภาษาจีน 1 ฝกฟงและพูดในรูปแบบของการ
สนทนาในหัวขอที่กําหนด ฝกพูดในกลุม ในที่ประชุม โดย
เนนการใชถอยคําที่ถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ 

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1223313 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน  3(2-2-5)    
English  for  Chinese  Teachers   
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
จากส่ือส่ิงพิมพส่ืออิเล็กทรอนิกส  ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ  บทความทางจีนศึกษา  คูมือการใช
เคร่ืองมือ  การใชอุปกรณฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการ
อาน  ฝกทักษะในการอาน  บันทึก  สรุปความ  ตีความ  
ขยายความ  รวมทั้งการนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษร  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

1223308 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน  3(2-2-5)   
English  for  Chinese  Teachers   
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
จากส่ือส่ิงพิมพส่ืออิเล็กทรอนิกส  ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ  บทความทางจีนศึกษา  คูมือการใช
เคร่ืองมือ  การใชอุปกรณฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการ
อาน  ฝกทักษะในการอาน  บันทึก  สรุปความ  ตีความ  
ขยายความ  รวมทั้งการนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษร  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

ปรับรหัสวิชา                             

1221401 วัฒนธรรมจีนและประวัติศาสตรจีน 3(3-0-6)    
Chinese  Culture  and  Chinese  History 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน โดยสังเขปและ
ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนต้ังแตสมัยอดีตจนถึงยุคปจจุบัน 

1221401 ประวัติศาสตรจีนและวัฒนธรรมจีน 
 3(3-0-6)    
Chinese  History  and  Chinese  Culture 

ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญทางประประวัติศาสตรจีน
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันรวมไปถึงศึกษาลักษณะทั่วไปของ
วัฒนธรรมจีนไดแก  ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมในวัน
สําคัญตางๆ รวมไปถึงความเชื่อ คานิยม ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป และมารยาทของจีนที่ปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน 

ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 1223402 นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6)    
Evolution  Proverbial  Tales 

ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เนนคติธรรมและ
ปรัชญาชีวิตและรูจักใชสุภาษิตจีนที่ไดเรียนมาประยุกตใช
ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

ปรับรหัสวิชา     
ยายจากวิชาเอกเลือกมาอยูใน
วิชาเอกบังคับ                                                           

1222404 วรรณคดีจีน 1  3(3-0-6)    
Chinese  Literature 1 
ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ที่
สําคัญของวรรณคดีจีน ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงราชวงศถัง 
โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแตละ
สมัย 

 ยายไปอยูในรายวิชาเอกเลือก 

หมวดรายวิชาเลือก   

1221111 ไวยากรณภาษาจีนกลาง 2  3(3-0-6)    

Chinese  Grammar  2   

ศึกษาไวยากรณ และลักษณะโครงสรางประโยคภาษาจีนท่ี

ซับซอนขึ้น ฝกวิเคราะหประโยครูปแบบตางๆ และ

สามารถแกไขประโยคที่ผิดใหถูกตองได 

1222109 ไวยากรณภาษาจีน 2  3(3-0-6)    

Chinese  Grammar  2 

ศึกษาและวิเคราะหลักษณะโครงสรางของภาษาจีนที่

ซับซอนขึ้น ฝกวิเคราะหแยกแยะประโยครูปแบบตางๆ 

และสามารถแกไขประโยคที่ผิดใหถูกตองได 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา                       

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1222112 โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน 3(2-2-5)    
Chinese  Computer  Program 
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน วิธีการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาจีน ฝกการสืบคน
แหลงขอมูลภาษาจีนตางๆ ทางคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต 

1223110 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพื่อการสอน
ภาษาจีน 3(2-2-5)    
Computer and Technology for Chinese Teaching  

ศึกษาคําศัพทเฉพาะทางคอมพิวเตอร  เรียนรูวิธีการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาจีนในการ
สอนที่หลากหลาย ฝกทักษะการพิมพภาษาจีนและสืบคน
แหลงขอมูลภาษาจีนทางคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
และฝกจัดทําส่ืออิเล็กทรอนิคสเพื่อใชในการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชื่อรายวิชา                              

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      
(ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

1222115 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 3(2-2-
5)    
Thai  and  Chinese  Comparative  Studies 
เปรียบเทียบและวิเคราะหภาษาจีนและภาษาไทย  ใหเห็น
ความแตกตางพื้นฐานทางดานไวยากรณทั้งภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

1224113  การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย  
3(3-0-6)    
Thai  and  Chinese  Comparative  Studies 

คนควา วิเคราะหและเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 
ใหเห็นความแตกตางพื้นฐานทางดานไวยากรณทั้งภาษาจีน
และภาษาไทย 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และสอดคลอ

กับสถานการณปจจุบัน 

1222202 การอานภาษาจีน 2 3(3-0-6)    
Chinese  Reading 2 
ฝกความเร็วในการอานงานเขียนประเภทตางๆที่ยากและ
ยาวขึ้น เชน การบรรยาย เรียงความ บทความ สามารถ
จับใจความไดดียิ่งขึ้น และเขียนสรุปเนื้อหาของบทอานที่
อานและยอเร่ืองบทอานนั้น ๆ ได 

1222202 การอานภาษาจีน 2 3(3-0-6)    
Chinese  Reading 2 

อานขอความประเภทตางๆ และวรรณกรรมรูปแบบตางๆ 
ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี โดยเนนการตีความและถายทอด
ความรู ความเขาใจจากขอความที่อาน สามารถแสดง
ทัศนะเชิงวิจารณจากเร่ืองที่อาน และสรุปใจความและยอ
เร่ืองบทอานนั้นๆ ได      
    

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสภาพเทคโนโลยี

ปจจุบัน 

1223208 การเขียนภาษาจีน  2 3(2-2-5)    
Chinese  Writing  2 
ฝกเขียนขอความตามประเพณีนิยม เชน จดหมายธุรกิจ 
บัตรเชิญ บัตรอวยพร ตลอดจนบทความขนาดส้ัน ทั้งนี้
เพื่อฝกใหสามารถนําศัพทตางๆ มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

1223204 การเขียนภาษาจีน  2 3(2-2-5)    
Chinese  Writing  2 

ฝกเขียนขอความตามประเพณีนิยม เชน จดหมายธุรกิจ 
บัตรเชิญ บัตรอวยพร ขอความผานส่ืออิเล็กทรอนิคส 
ตลอดจนบทความขนาดส้ัน เพื่อนําคําศัพทตาง ๆ และ
โครงสรางประโยคที่มีความซับซอนเขียนส่ือแสดงความ
ประสงคของตนและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ชีวิตประจําวันได 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1223211 การแปลภาษาจีน 2 3(2-2-5)    
Chinese  Translation 2   
ศึกษาหลักและวิธีการในการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย 
และภาษาไทยเปนภาษาจีนตอเนื่องจากการแปลภาษาจีน 
1  ฝกแปลขอความและบทความที่ยากขึ้น ฝกแปล
บทความเอกสาร สุนทรพจน และจดหมายประเภทตาง  ๆ

1223206 การแปลภาษาจีน 2 3(2-2-5)    
Chinese  Translation 2   

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน และ
ภาษาจีนเปนภาษาไทย ตอเนื่องจากการแปลภาษาจีน 1  
ฝกแปลขอความบทแปลที่ยากขึ้น ฝกแปลบทความจาก
เอกสาร สุนทรพจน จดหมายประเภทตาง ๆ บทคัดยอ 
และเร่ืองส้ัน 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1223205 การอานหนังสือพิมพจีน  2 3(3-0-6)    
Reading  of  Chinese  Newspaper  2 
ฝกการอานเชิงวิเคราะห และวิจารณขาว และบทความ
ตาง ๆ ในหนังสือพิมพ โดยศึกษารูปแบบการเขียน การใช
คํา ตลอดจนวัตถุประสงคและทัศนะของ ผูเขียน 

1224208 การอานหนังสือพิมพจีน  2 3(3-0-6)    
Reading  of  Chinese  Newspaper  2 

ฝกการอานเชิงวิเคราะห วิจารณขาว และบทความตาง ๆ 
ไดในหนังสือพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิคส โดยศึกษารูปแบบ
วิธีการเขียน การใชคํา ตลอดจนวัตถุประสงคและทัศนะ
ของผูเขียน 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1223209 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(2-2-5)    
Chinese  Report  Writing   
ฝกการเขียนรายงานการคนควาเปนภาษาจีน การ
ตีความหมายหัวขอเร่ือง วางโครงเร่ือง วิธีรวบรวมขอมูล
จากการอาน การเรียบเรียงเนื้อความ การใชถอยคําที่มี
น้ําหนัก การอางเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและ
บรรณานุกรม 

1224209 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(2-2-5)    
Chinese  Report  Writing   

ฝกการเขียนรายงานคนควาเปนภาษาจีน การตีความหมาย
หัวขอเร่ือง วางโครงเร่ือง วิธีรวมรวบขอมูลจากการอาน 
การเรียบเรียงเนื้อความ การใชถอยคําที่มีน้ําหนักในการ
อางเหตุผล การเขียนเชิงอรรถ ดรรชนี บรรณานุกรม  และ
สรุปรวบยอดความคิดเห็น 
 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
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สาระที่ปรับปรุง 

 1225210 การอานภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6)    
Classical  Chinese  Reading 
ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรที่มีชื่อเสียง เพื่อให
เขาใจลักษณะโครงสรางไวยากรณและความหมาย 
โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชศัพทและหลักภาษา 
ระหวางภาษาจีนโบราณและภาษาจีนปจจุบัน 
 

ยายจากรายวิชาเอกบังคับมาอยู

วิชาเอกเลือก                                                   

ปรับรหัสวิชา 

1223305 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว  3(2-2-5)    
Chinese  for  Tourism  
ศึกษาคําศัพท และฝกทักษะในดานการฟง และพูด ใน
ภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ การทองเที่ยวและแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ
จําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร 
รานคา เปนตน 

1223303 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว  3(2-2-5)    
Chinese  for  Tourism  

ศึกษาคําศัพท และฝกทักษะในดานการฟงและพูดใน
สํานวนที่เกี่ยวกับการบริการการทองเที่ยวและแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณจําลอง
ในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร 
รานคา เปนตน 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1223307 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ  3(2-2-5)    
Chinese  for  Secretarial  Science   
ศึกษาภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาใน
การติดตอส่ือสารเชน บันทึกขอความ การส่ือสารทาง
โทรศัพทที่ติดตอทั้งภายในและภายนอกบริษัท พรอมทั้ง
ศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนที่จําเปนในงานเลขานุการ 

1223304 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ  3(2-2-5) 

Chinese  for  Secretarial  Science   

ศึกษาภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาใน
การติดตอส่ือสาร เชน การบันทึกขอความ การส่ือสารทาง
โทรศัพทที่ติดตอทั้งภายในและภายนอกบริษัท พรอมทั้ง
ศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนที่จําเปนในงานเลขานุการ 
 

ปรับรหัสวิชา                             

1223308 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  3(2-2-5)    
Chinese  for  Hotel   
ศึกษาคําศัพทและฝกทักษะในดานการฟงและ พูด ของ
สํานวนภาษาที่ใชในการบริการ ส่ือสารในโรงแรมโดยใช
สถานการณจําลอง และฝกปฏิบัติในโรงแรม เชน งาน
ตอนรับ งานลวงหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของที่ระลึก 
เปนตน 

1223305 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  3(2-2-5)    
Chinese  for  Hotel   

ศึกษาคําศัพทและฝกทักษะในดานการฟงและ พูด ของ
สํานวนภาษาที่ใชในการบริการ ส่ือสารในโรงแรมโดยใช
สถานการณจําลอง และฝกปฏิบัติในโรงแรม เชน งาน
ตอนรับ งานลวงหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของที่ระลึก 
เปนตน 
 

ปรับรหัสวิชา                             

1223310 ภาษาจีนธุรกิจ  3(2-2-5)    
Business  Chinese   
ศึกษาภาษาจีนที่จําเปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใช
สถานการณจําลอง เชน บริษัท หางรานตางๆ และให
ความรูในเร่ืองวิธีปฏิบัติตนในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน 

1223306 ภาษาจีนธุรกิจ  3(2-2-5)    
Business  Chinese   

ศึกษาคําศัพทและรูปประโยคภาษาจีนที่จําเปนตองใชใน
การทํางานในหนวยงานธุรกิจ เชน โครงสรางหนวยงาน 
ตําแหนงงานและงานในหนาที่ การพูดและการรับโทรศัพท 
การนัดหมายและการส่ือสาร วิธีปฏิบัติตนและวัฒนธรรม
ในการติดตอธุรกิจ 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1223312 ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ  3(2-2-5)    
Chinese  for  International  Trade   
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาจีนที่ใชในดานการคา
ระหวางประเทศ  เชน ความสัมพันธระหวางประเทศ 
องคกรระหวางประเทศ และการทูต รวมไปถึงการปฏิบัติ
ตน 

1223307 ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ  3(2-2-5)    
Chinese  for  International  Trade   

ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาจีนที่ใชในดานการคา
ระหวางประเทศ  เชน ความสัมพันธระหวางประเทศ 
องคกรระหวางประเทศ และการทูต รวมไปถึงการปฏิบัติ
ตน 
 

ปรับรหัสวิชา                             

1223403 นิทานสุภาษิตจีน  3(3-0-6)    
Evolution  Proverbial  Tales 
ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เนนคติธรรมและ

 ยายไปอยูในวิชาเอกบังคับ 



100 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ. 5 ป)  หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      
(ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระที่ปรับปรุง 

ปรัชญาชีวิตและรูจักใชสุภาษิตจีนที่ไดเรียนมาอยาง
เหมาะสม 
1224407 วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย  3(3-0-6)    
Contemporary  and  Modern  Chinese  Literature 
ฝกทักษะการอานและวิเคราะหบทคัดเลือกจาก
วรรณกรรมสมัยใหมและรวมสมัยของจีน เพื่อสามรถจับ
ใจความและสรุปเนื้อหาได 

1224403 วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย  3(3-0-6)    
Modern and Contemporary Chinese  Literature 

ศึกษาและฝกอานวิเคราะหบทคัดเลือกจากวรรณกรรม
สมัยใหมและรวมสมัยของจีนที่มีชื่อเสียง ในแงภาษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และคานิยม เพื่อ
สามารถจับใจความสําคัญและสรุปเนื้อหาได 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

1224410 เร่ืองส้ันจีน  3(3-0-6)    
Chinese  Short  Stories 
ศึกษาเร่ืองส้ันรวมสมัยที่มีชื่อเสียงของจีน  เพื่อสามารถจับ
ใจความจากเร่ืองที่อานและสรุปเนื้อหาได 

1224404 เร่ืองส้ันจีน  3(3-0-6)    
Chinese  Short  Stories 

ศึกษาเร่ืองส้ันรวมสมัยที่มีชื่อเสียงของจีน  เพื่อสามารถจับ
ใจความจากเร่ืองที่อานและสรุปเนื้อหาได และมีความรู
ความเขาใจเร่ืองประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยูของชาว
จีน 
 

ปรับรหัสวิชา                            

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม

กับการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 1222405 วรรณคดีจีน 1  3(3-0-6)    
Chinese  Literature  

ศึกษาลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธตาง ๆ ที่

สําคัญของวรรณคดีจีน ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงราชวงศถัง 

โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแตละ

สมัย 

 

ปรับรหัสวิชา                            
ยายจากรายวิชาเอกบังคับมาเปน
วิชาเอกเลือก                            
ปรับรายวิชาใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

1224411 นวนิยายจีน  3(3-0-6)    
Chinese  Short  Stories 
ฝกทักษะการอานและวิเคราะหบทคัดเลือก จากนวนิยาย
จีนสมัยราชวงศหมิง ชิงและสมัยใหม รวมถึงสรุปใจความ
สําคัญของเร่ืองที่อานได 

 ตัดรายวิชาจากโครงสรางหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค   

ระเบียบ ขอบังคับและคําส่ังตาง ๆ  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 18(2) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

         ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  

         ขอ  2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

         ขอ  3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ 

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน  

ขอ 5 ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอ 5. ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาหตอหนึ่ง

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ท่ีเปนหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาค

การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน ใหระยะเวลาศึกษาใหเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาแปด

สัปดาหดวยก็ได โดยจัดใหมีการเรียนการสอนครบตามจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติสําหรับ

รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน 

ขอ 6. ผูท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะตอง สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา เวนแตหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา และตองมีคุณสมบัติตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 7.  การรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียนการสอนใน

เวลาราชการ หรือท้ังในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซ่ึงจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได  

ขอ 9. นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเวนการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน

หนวยกิตรายวิชา โดยนําประสบการณ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได  

ขอ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ

จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได   

 ขอ 11. โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชา  การคิดเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเปนคาหนวยกิต 

การกําหนดหนวยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแตละสาขาวิชา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

ขอ 12. มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา

แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา 

ขอ 13. การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 

หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต  

ในกรณีท่ีมีความจําเปน อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเวน ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑท่ี

แตกตางไปจากท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งก็ได  

ขอ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังยื่นหลักฐาน

การลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัยแลว 

ขอ 15. ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา แก

นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไมไดรักษา

สภาพการเปนนักศึกษาก็ได  

ขอ 16. อาจารยผูสอนแตละคนตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชาท่ีตนสอน  

ขอ 17. ในกรณีท่ีรายวิชาเดียวกันมีอาจารยผูสอนหลายคน ใหอาจารยผูสอนทุกคนรวมกันจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชานั้น 

 ขอ 18. ใหแตละคณะมีคณะกรรมการทําหนาท่ี กํากับ และควบคุมดูแลการฝกประสบการณ

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดของการฝกประสบการณวิชาชีพ

หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาดวย  

 ขอ 19. ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือให

อาจารยผูสอนไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 ขอ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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   ขอ 21. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมี

ปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนอันสิ้นสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 

  โดยท่ีเปนการสมควรให มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีขอบังคับวาดวยการ

ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือกํากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ

ดําเนินการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 18(2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกขอบังคับ วาดวยการ

ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไวดังตอไปนี้  

  ขอ 1 . ขอบังคับเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ

ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 

  ขอ 2 . บรรดาขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในสวนท่ีขัดหรือแยงกับ          

ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

  ขอ 3 . ใหใชขอบังคับนี้สําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา

ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตน

ไป 

  ขอ 4 . ในขอบังคับนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา หนวยงานในสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ทําหนาท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 

   “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความวา ภาคเรียนท่ีถัดจากภาคเรียนท่ีนักศึกษา

ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว 

   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการ จัด

การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตาม

โครงการอ่ืนท่ีไมใชนักศึกษาภาคปกติ 
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  ขอ 5 . ใหมีการประเมินผลทุกรายวิชาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอน การวัดผลตองทําตลอด

ภาคเรียนอยางสมํ่าเสมอดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต

พฤติกรรม เพ่ือทราบความกาวหนาในการเรียน โดยมีสัดสวนคะแนนระหวางภาครอยละ 30  ถึง 70  และ

ตองมีการสอบปลายภาคเรียนดวย เวนแตรายวิชาท่ีกําหนดใหประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเปนรายวิชาใหผานการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา            และคณบดี  การ

อนุมัติผลเปนอํานาจของอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

  ขอ 6 . ใหการประเมินผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 

   6 .1 สําหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดใหประเมินผลการเรียนในระบบ

คาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ ตามสัญลักษณและความหมายท่ีกําหนด ดังตอไปนี้  

     ระดับคะแนน        ความหมายของผลการเรียน      คาระดับคะแนน 

A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 

B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 

B  ดี (Good)   3.0 

C+  ดีพอใช (Fair Good)  2.5 

C  พอใช (Fair)   2.0 

D+  ออน (Poor)   1.5 

D  ออนมาก (Very Poor)  1.0  

E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตามระบบนี้ ตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาได

ระดับคะแนนเปน “E” ในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชา

ท่ีเปนวิชาเลือก ใหลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูในกลุมเดียวกันแทนได 

   สําหรับรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ ผลการประเมินท่ีมีคาระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียน

ใหม ในกรณีนี้ ถาไดรับการประเมินรายวิชาดังกลาวต่ํากวา “C” เปนครั้งท่ีสองใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพ

การเปนนักศึกษา 

    6 .2 สําหรับรายวิชาท่ีหลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียน  เพ่ิมเติม

ตามขอกําหนดเฉพาะ โดยไมคิดคาระดับคะแนน ใหประเมินผลในระบบสัญลักษณ ดังตอไปนี้  

        ระดับการประเมิน       ผลการเรียน  

    PD (Pass with Distinction)       ผานดีเยี่ยม  

    P (Pass)       ผาน 

    F (Fail)        ไมผาน  
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   ในระบบนี้ รายวิชาท่ีไดผลการเรียน “F” นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะ

สอบได  

 ขอ 7. ใหสัญลักษณตอไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไมมีคาระดับคะแนน  

สัญลักษณ ความหมาย และการใช 

   Au (Audit)  ใชบันทึกผลการเรียนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือรวม

ฟงโดยไมนับหนวยกิตและมีผลการเรียนผานเกณฑการประเมินผลท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  

   W (Withdraw)  ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี

หนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเม่ือพนกําหนด 15 วัน นับแตวันเปดภาค

เรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งใหพักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว

และไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวาสองสัปดาห  

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือรวมฟง (Audit) โดยไมนับหนวยกิต และ

ผลการศึกษาวิชานั้นไมผานเกณฑการประเมินผลท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 

I (Incomplete) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้  

(1) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จเม่ือสิ้นภาคเรียนซ่ึงนักศึกษาจะตอง

ขอรับการประเมินเปนคาระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แตขาดสอบและไดยื่นคํารองขอ

สอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง พิจารณาอนุญาตใหสอบในรายวิชาท่ี

ขาดสอบนั้นได 

 การให “I” แกนักศึกษาคนใด อาจารยผูสอนจะตองสงบันทึก     รายละเอียดคะแนนเก็บท้ังหมด

ในภาคการศึกษา พรอมระบุเหตุผลประกอบการสงผลการเรียนดวย 

ขอ 8. กรณีท่ีนักศึกษาท่ีขอปรับคาระดับคะแนนรายวิชาท่ีได “I” ทํางานไมเสร็จภายใน

เวลาท่ีกําหนด ใหอาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลว โดยใหผลงานท่ีคางอยู

เปน”ศูนย” และในกรณีท่ีไมมีการประเมินผลจากอาจารยผูสอนในภาคเรียนถัดไป ใหงานทะเบียนและ

ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได “I” นั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

  ขอ 9 . ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวตองไดรับการประเมินผลจากอาจารย

ผูสอน และกําหนดคาระดับคะแนน หรือสัญลักษณ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ รายวิชาใดท่ีอาจารย

ผูสอนไมรายงานผลการประเมินเปนคาระดับคะแนน โดยไมระบุสัญลักษณอ่ืนใด และมิใชรายวิชาท่ี

นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ใหงานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเปน “E” หรือ 

“F” แลวแตกรณี 

  ขอ 10 . ใหใชสัญลักษณ P ตามขอ 6.2 สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาท่ี

ไดรับการยกเวนการเรียน ตามระเบียบเก่ียวกับการยกเวนการเรียน  
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  ขอ 11. กรณีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรท่ีอนุมัติโดยสภาการฝกหัดครู เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลัง

อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือรายวิชาเทียบเทากับรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลวในระดับ

อนุปริญญาไมได  และใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู 

ยกเวนเปนรายวิชาท่ีเคยสอบไดมาแลวนับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเขาศึกษาระดับ

ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ป 

  ขอ 12 . การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให

คิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษ 

   12 .1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและตองเรียนซํ้า ใหนับรวมหนวยกิตท่ีสอบตก

เปนตัวหารดวย 

   12 .2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีสอบไดแลว หรือเรียน

รายวิชาท่ีเปนวิชาเทียบเทาตามท่ีหลักสูตรกําหนดใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะวิชาท่ี

ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น 

  ขอ 13 . นักศึกษาในระบบเขาชั้นเรียนจะตองสอบปลายภาคเรียนตามท่ี      มหาวิทยาลัย

กําหนด  นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตองมีเวลาเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น              

ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ 60 และ

คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวนใหมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได 

  ขอ 14 . นักศึกษาท่ีไมไดสอบปลายภาคเรียน ดวยเหตุท่ีไมมีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเขา

ชั้นเรียนไมถึงรอยละ 60  ของเวลาเรียนท้ังหมด และไมไดรับยกเวนใหมีสิทธิสอบปลายภาคตามท่ีกําหนด

ในขอ 13. วรรคทาย ใหอาจารยผูสอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

  ขอ 15 . นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแตขาดสอบ ใหอาจารยผูสอนบันทึกผลการ

ประเมินรายวิชานั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี เวนแตขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจําเปนอ่ืนท่ีเปนเหตุ

สุดวิสัยอยางยิ่ง และไดยื่นคํารองตองานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น ภายใน 

15 วันนับแตวันเปดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และใหอาจารย

ผูสอน หรืออาจารยท่ีเปนประธานโปรแกรมวิชานั้น ทําการสอบใหในภาคเรียนท่ีถัดไปนั้นได และใหบันทึก

ผลการประเมินรายวิชานั้นตามคาระดับคะแนนในการสอบนั้นได 

  ขอ 16 . ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้ 

   16 .1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 

   16 .2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีหลักสูตรหรือ

สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม 

   16 .3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 
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   16 .4 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 4 ภาคเรียน และมีสภาพ

การเปนนักศึกษาไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  2  ป  ไมต่ํากวา         5 ภาค

เรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียน หลักสูตร       3  ป  

และไมต่ํากวา 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 16 ภาคเรียนปกติติดตอกัน ในกรณีท่ี

เรียนหลักสูตร 4 ป  และไมต่ํากวา 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเปน นักศึกษาไมเกิน 20      ภาคเรียน

ปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  5  ป 

   16 .5 สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 6 ภาคเรียนและมีสภาพ

เปนนักศึกษาไมเกิน  5  ป กรณีเรียนหลักสูตร  2  ป  และไมต่ํากวา  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเปน

นักศึกษาไมเกิน  7  ป ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  3  ป  และไมต่ํากวา 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเปน

นักศึกษาไมเกิน  9  ป กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ป และไมต่ํากวา 15 ภาคเรียนและไมเกิน  11  ป กรณีท่ี

เรียนหลักสูตร  5  ป 

  ขอ 17 . การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

   17 .1 นักศึกษาภาคปกติ พนสภาพการเปนนักศึกษาตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

    (1) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60       เม่ือ

สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  2  นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

    (2) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ในภาค

เรียนปกติท่ี  4  ท่ี  6  ท่ี  8  ท่ี  10  ท่ี 12  ท่ี 14  และท่ี  16 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว แตยังได

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80  

    (4) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียน

หลักสูตร  2  ป  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ป และครบ 16 ภาคเรียนปกติ

ติดตอกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ป  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ป 

และขาดคุณสมบัติตามขอ 16.2 และ 16.3 ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    (5) ไมผานการประเมินในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ

การฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งท่ี 2 

   17 .2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือผลการประเมินไดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.80  เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี  4  นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร     2  ป  

สิ้นภาคเรียนท่ี  6  นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร  3  ป  และเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 7 นับตั้งแตเริ่มเขา

เรียน กรณีหลักสูตร 4 ป  สิ้นภาคเรียนท่ี 8 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 5 ป หรือนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 หรือไมผาน

การประเมินในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งท่ี 2 
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  ขอ 18 เม่ือนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว ถาได

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือทําคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไดถึง 2.00  ท้ังนี้ ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 16 ดวย 

  ขอ 19 . นักศึกษาท่ีทุจริต หรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

โทษตามควรแกกรณีดังนี้ 

   19 .1 ใหสอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 

   19 .2 ใหสอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 

   19 .3 ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ 20. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้  

   20 .1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เม่ือ

เรียนครบหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 และ สําหรับผูท่ีไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไมถึง3.60 แตไมนอยกวา 3.25 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

   สําหรับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาเดิมไมนอยกวา  3.60  และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา  3.60  ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สวนผู

ท่ีไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมท้ังจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไมถึง  3 .60  แตไมนอยกวา  

3.25  ใหไดเกียรตินิยมอันดับสอง 

   20 .2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ

ไมได “F” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ

พิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เชนเดียวกัน 

   20 .3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  2  

ป  ไมเกิน 6 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  3  ป ไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป  และไม

เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  5  ป  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร  2  ป     ไมเกิน 11 

ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  3  ป ไมเกิน 14 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร  4  ป  และไมเกิน 17 ภาค

เรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  5  ป 

  ขอ 21 . การนับกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ใหยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  เปนวัน

สุดทายของการสอบปลายภาคเรียน 

  ขอ 22. ใหคณะกรรมการท่ีสภาแตงตั้งเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา   

  ขอ 23 . ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน

กรณีเกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 

 

 

    

    (ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ืออํานวยประโยชนใหแก

นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 ออกระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาไวดังนี้ 

 ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการโอนผลการเรียน  

และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 

 ขอ  2  ใหใชระเบียบนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป  

          บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการ

เรียนรายวิชา ซ่ึงไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ  3  ในระเบียบนี้  

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  “นักศึกษา” หมายความวา ผูท่ีศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับท่ีไมต่ํากวา

อนุปริญญา และใหหมายความรวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ท่ีใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  “สถาบันอุดมศึกษา ” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน การสอนใน

ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน ” หมายความวา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

การฝกอาชีพ และใหรวมถึงประสบการณจากการทํางานดวย 
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  “การโอนผลการเรียน ” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก

รายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก  

  “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การยกเวนใหนักศึกษาไมตองเรียนรายวิชา

ใดวิชาหนึ่งท่ีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตาม

หลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใชแทน ท้ังนี้ใหรวมถึงการนําผลการศึกษาและหนวยกิต ของ

รายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาท่ีไดรับจากการศึกษาโดย

ระบบอ่ืน ท่ีมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยท่ีขอยกเวนการเรียน 

 ขอ  4  ผลการเรียน รายวิชาท่ีจะนํามา ใชในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเวนการเรียนรายวิชา

ตองเปนผลการเรียนท่ีนักศึกษาไดรับมาแลวไมเกิน 10 ป นับจากวันสําเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดทาย

ท่ีไดรับผลการเรียน หรือ วันสุดทาย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนท่ีไดรับผลการเรียนนั้น แลวแตกรณี จนถึง

วันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาท่ีนํามาขอโอน หรือยกเวนการเรียนรายวิชามีอายุเกินกวาท่ีกําหนดใน

วรรคตน ผูขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะนํามาขอ

โอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ทําการสอบประเมินความรู และนําผลการสอบประเมินความรูท่ีผาน

เกณฑมาขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาได 

 ขอ  5  ผูมีสิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้   

  (1) เปนนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แลวแตกรณีท่ีเคยศึกษาใน

มหาวิทยาลัย และพนสภาพนักศึกษาไปโดยไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีศึกษา 

  (2) เปนนักศึกษาท่ี ยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน  

  (3) เปนนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใช

หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยเปนนักศึกษาภาคปกติ 

   (4) เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย  

 ขอ 6  การโอนผลการเรียนตองอยูภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

  (1) นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

  (2) นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา  
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  (3) การโอนผลการเรียนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวน

หนวยกิตท่ีขอโอน 

   (4) ผลการเรียนรายวิชาท่ีจะนํามาใชเทียบโอนจะตองอยูภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใน   

ขอ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไมเปนเหตุใหเสียสิทธิ์ท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 ขอ  7  ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  

  (1) เปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

   (2)  เปนนักศึกษาท่ี สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   

  (3)  เปนนักศึกษาท่ี ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร

มหาวิทยาลัย 

  (4)  เปนนักศึกษาท่ีไดศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผูมีสิทธิ์ยกเวนตาม (3) และ (4) ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ท่ีนําผลการเรียนมาขอยกเวน

การเรียนรายวิชา จะตองเปนการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนท่ีจัดข้ึน สําหรับผูมีความรูพ้ืนฐานระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอ  8  การยกเวนการเรียนรายวิชา ตองอยูภายใตเง่ือนไขตอไปนี้  

  (1)  รายวิชาท่ีนํามาขอยกเวนรายวิชา ตองเปนรายวิชาท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวา C 

  (2)  การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเวนการเรียนรายวิชา ใหใชผล

การประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

  (3)  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เปนตนไป ใหยกเวนการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจํานวน 16 หนวยกิต สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา  ท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  โดยไมตองนําเง่ือนไขขอ 4 และขอ 8 (1) มาใช
บังคับ  

  (4) ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด สําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว  และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    วิชาเอก

หนึ่ง  โดยไมตองนําเง่ือนไขขอ  4  และขอ  8 (1)  มาใชบังคับ  

  (5)  จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนรายวิชา รวมแลวตองไมเกินสองในสามของหนวย

กิตรวมข้ันต่ําท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
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  (6)  ผูไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไม

นอยกวา 1 ปการศึกษา 

 (7)  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ในชองระดับคะแนน สําหรับรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาตาม
ขอ 8(3) และ (4) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึก
ผลการเรียนเปนรายวิชา 

 ขอ  9  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 10  การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียน

รายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้ 

  (1)  สําหรับนักศึกษาท่ีใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ

มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหนับผลการเรียนจํานวน 22 หนวยกิต เปนหนึ่งภาคเรียน  

 (2)  สําหรับนักศึกษาท่ีใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ใหนับผลการเรียนจํานวน 12 หนวยกิต เปนหนึ่ง

ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในขอ 5(1) ใหนับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคย

ศึกษาและไดรับผลการเรียน สําหรับนักศึกษาตามกรณีในขอ 5(2), (3) และ (4) ใหนับจํานวนภาคเรียน

ตอเนื่องกัน 

ขอ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ขอ 12  ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 

หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 13  นักศึกษาท่ีไดรับยกการเวนการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ 12  ใหอธิการบดี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ และวินิจฉัย

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2550 

 

 

(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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    คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ท่ี ๐๒๑/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

---------------------------------------------            

  เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 

๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาจีน) ดังตอไปนี้ 

   ๑.  นางสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสมหญิง        กัลปเจริญศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.  นางสาวกมลวรรณ     จันทรวิสุทธิ์   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวชุตินธร   ฉิมสุข   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวอภิญญา       จอมพิจิตร  กรรมการ 
  ๖.   นายบัญชา              วัฒนาทัศนีย  กรรมการ  
  ๗.   ดร.จุรี                    ชอนา      ผูทรงคุณวุฒิและผูใชบัณฑิต 
  ๘.   ดร.ภูมรินทร            ภิรมยเลิศอมร  ผูทรงคุณวุฒิและผูใชบัณฑิต 
  ๙.  นางสาวประนอม    ลํางาม   ผูทรงคุณวุฒิและผูใชบัณฑิต  
  ๑๐. นางวรารักษ      พูนวิวัฒน  ผูทรงคุณวุฒิและผูใชบัณฑิต     
 

    

  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

( ผูชวยศาสตราจารยรัตนา   รักการ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ท่ี ๐๐๙/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

--------------------------------------------- 

  เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ. 

๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

(ภาษาจีน) ดังตอไปนี้ 

    
   ๑.  นางสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง 
  ๒.  นางสาวกมลวรรณ    จันทรวิสุทธิ์  
  ๓.  นางสาวสมหญิง       กัลปเจริญศรี  
  ๔.  นายบัญชา             วัฒนาทัศนีย  
    

 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

      ( ผูชวยศาสตราจารยรัตนา   รักการ) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ง   

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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1. นางสาวกมลวรรณ  จันทรวิสุทธิ์ 
1. ประวัติการศึกษา 

  ป พ.ศ. 2554 M.Ed.  (Teaching Chinese        South China Normal  
    to Speakers of Other Languages)         University 
  ป พ.ศ. 2552 ศศ.บ. (ภาษาจีน)            มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. ภาระงานสอน 
  2.1 ภาระงานสอนในปจจุบัน ( ปการศึกษา 2/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 

1221302     การฟงและการพูดภาษาจีน 2  3  หนวยกิต 
    1571101     ภาษาจีน 1    3  หนวยกิต 
  2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปการศึกษา 1/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 
    ไมมี 

3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
   ไมมี 
  3.2 ผลงานการวิจัย 
   ไมมี 
 
2. นางสาวสมหญิง  กัลปเจริญศรี 

1. ประวัติการศึกษา 
  ป พ.ศ. 2554 M.Ed. (Teaching Chinese      South China Normal  
    to Speakers of Other Languages)         University 
  ป พ.ศ. 2552 ศศ.บ. (ภาษาจีน)           มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. ภาระงานสอน 
  2.1 ภาระงานสอนในปจจุบัน ( ปการศึกษา 2/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 

1221102     ภาษาจีนระดับตน 2   3  หนวยกิต  
   1571001     การฟงและการพูดภาษาจีน 

      เพื่อการสื่อสาร   3  หนวยกิต 
   1571101     ภาษาจีน 1    3  หนวยกิต 
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2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปการศึกษา 1/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 
    ไมมี 

3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
   ไมมี 
  3.2 ผลงานการวิจัย 
   ไมมี 
 
3. นางสาวมาลัยรัตน  คณิตชยานันท 

1. ประวัติการศึกษา 
  ป พ.ศ. 2555 M.Ed.  (Teaching Chinese        Jinan  University 
    to Speakers of Other Languages) 

ป พ.ศ. 2550 ศศ.บ. (ภาษาจีน)              มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เชียงราย 

2. ภาระงานสอน 
  2.1 ภาระงานสอนในปจจุบัน ( ปการศึกษา 2/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 
    ไมมี 
  2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปการศึกษา 1/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 
    ไมมี 

3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
   ไมมี 
  3.2 ผลงานการวิจัย 
   ไมมี 
 
4. นายอดิเรก   นวลศรี 

1. ประวัติการศึกษา 
ป พ.ศ. 2555 M.Ed (Teaching Chinese  Beijing Language  
                to Speakers of Other Languages)         and  Culture University 
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                    ป พ.ศ. 2550    ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)               มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
2. ภาระงานสอน 

  2.1 ภาระงานสอนในปจจุบัน ( ปการศึกษา 2/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 
    ไมมี 
  2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปการศึกษา 1/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 
    ไมมี 

3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
   ไมมี 
  3.2 ผลงานการวิจัย 
   ไมมี 
 
5.  นายวันธนะพล  หม่ันหา 

1. ประวัติการศึกษา 
  ป พ.ศ. 2555 B.A. Chinese    Beijing Union University 
  ป พ.ศ. 2555 ศษ.บ  การสอนภาษาจีน   มหาวิทยาลัยบูรพา  

2. ภาระงานสอน 
  2.1 ภาระงานสอนในปจจุบัน ( ปการศึกษา 2/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 
    ไมมี 
  2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปการศึกษา 1/2554) 
   -ระดับปริญญาโท 
    ไมมี 
   -ระดับปริญญาตรี 
    ไมมี 

3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
   ไมมี 
  3.2 ผลงานการวิจัย 
   ไมมี 
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