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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Education Program in Chinese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Chinese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chinese)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาจีน
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ 2559
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู / อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.2 ล่ามแปลระหว่างชาวไทย – ชาวจีนนักแปลภาษา แปลหนังสือ แปลเอกสาร
8.3 งานกระทรวงการต่างประเทศและด้านการทูต
8.4 พนักงานโรงแรม
8.5 พนักงานสนามบิน
8.6 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
8.7 มัคคุเทศก์ ไกด์
8.8 ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและนาเข้า
8.9 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1

2

นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ

นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่
สาเร็จ

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

Soochow University, China

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2550

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

Tianjin Normal University,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
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2553

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงของทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิเช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน(A E C+3) ความ
ท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์
ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบ
ปัญหาในหลายด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี
ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วง 5 ปี ประกอบไปด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นการต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้ใช้ถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก เป็นภาษาซึ่งมีผู้ใช้กันมากที่สุดของโลก เป็นภาษา
ที่สาคัญภาษาหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการ
กระตุ้น ทางเศรษฐกิจในด้านบวกทาให้ ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกันได้อย่าง
รวดเร็ว ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร จึงทาให้
การศึกษาภาษาจีนในปัจจุบันเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทย
ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย จึงได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ และสั งคมของโลก กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ ความส าคัญและมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาจีนเป็นอย่างมากมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึ งระดับอุดมศึกษา
เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่ประเทศจีนได้
เข้ามามีบทบาทยิ่งขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ป ระเทศในยุ คปั จ จุบั น ประเทศไทยได้ กาหนดยุท ธศาสตร์การเสริมสร้างและการพั ฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทย
เป็นคนดี เก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและรองรั บการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและ ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการประสานและพัฒนา
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างสร้างสรรค์ ทาให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างยิ่ง และได้มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒ นธรรม โดยใช้ภาษาจีนเป็นสะพานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ เพื่อให้การศึกษาภาษาจีน สามารถบูรณาการสู่วิถีชีวิตและสังคม วัฒนธรรม การศึกษา
ไทยจึงได้มีการตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้
ประเทศจีนยังคงทวีบทบาทและมีอิทธิพลสาคัญทางเศรษฐกิจตลอดจนทางการเมืองในสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง
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ฉะนั้นภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศที่ประชาคมโลก และคนไทยให้ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษา
อื่นๆ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจขอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนนั้น ได้ยึดตามเกณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ได้ประกาศใช้สาหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับ
พลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพ
ต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และจาก
สถานการณ์ ทางด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมในการใช้ภ าษาจีนเป็นภาษากลางเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร จึงทาให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนภาษาจีนมากขึ้นในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เพื่อตอบสนอง
พั น ธกิ จ และเพื่ อ เตรี ย มทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ร องรั บ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ดั ง นั้ น ทางมหาวิ ท ยาลั ย และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จึงได้ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อให้หลักสูตรมีศักยภาพและคุณภาพ เพื่อผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อให้เป็นครูผู้สอนภาษาจีนที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและคณะครุศาสตร์
พัน ธกิจของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร มีดังนี้คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างองค์
ความรู้ งานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชน ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พันธกิจของคณะครุศาสตร์ คือ สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางการศึกษาการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น สร้าง
เสริมโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาให้กับนักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต
สายการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์ให้มีมาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กาแพงเพชร และคณะครุศาสตร์ ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้ บั ณ ฑิ ตมีความเป็น ครู มีความรู้
ความสามารถ และทักษะทางภาษาจีน ควบคู่กับการมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาของท้องถิ่น และประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สังคม ประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ขึ้นมา
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
คณะได้เปิดสอนในรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสอนสาหรับครู เปิดสอนเพื่อให้บริการสาขาวิชาอื่นในคณะครุ
ศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวด
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
-5-

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่ มวิช าภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิช ามนุษยศาสตร์ กลุ่ มวิช า
สังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุ
ศาสตร์
รายวิช าในหมวดวิช าเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่ มวิช าเอกบั งคับ กลุ่ มวิช าเลื อก และกลุ่ ม วิช าเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ดาเนินการสอนโดยคณะครุศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของโปรแกรมวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
โปรแกรมวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ มีค วามเชี่ย วชาญในภาษาจีน มี ประสิ ท ธิภ าพ มี ความรู้ค วามสามารถ ควบคู่กั บ
คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะและการใช้เหตุผล สามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษาไปพัฒนาและ
นาไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจุบันอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชีพ
ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ครูเป็นผู้สอนศิษย์ให้เป็นคนเก่ง และคนดี
ฉะนั้นครูจะต้องมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนได้ศึกษา ครูที่มีประสิทธิภาพ จักต้องมีความรู้ความสามารถ
ควบคู่ กั บ คุ ณ ธรรม อี ก ทั้ งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ รู้จั ก การใช้ เหตุ ผ ล น าความรู้ที่ ได้ จ าก
การศึกษา จากประสบการณ์ไปประยุกต์พัฒนาในวิชาชีพ ถ้าประเทศมีครูที่ดีแล้วประเทศก็จะพัฒนายิ่งขึ้นไป
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต โดยมีลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะทางภาษาจี น และสามารถใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สาร
ในการประกอบอาชีพ และเพื่อการศึกษาในชั้นสูง
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตทางภาษาจี น ที่ ส นองต่อ ความต้ องการของท้ องถิ่น และสั งคมในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น ประเทศชาติ และการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
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3. เพื่อผลิตบั ณ ฑิตที่มีความคิดวิจารณญาณ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และความเป็น ครู ร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและดารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ทางภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รับรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวและนาความรู้ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
ในยุคปัจจุบันได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช าภาษาจี น มี แ ผนพั ฒ นาปรับ ปรุงที่ มี รายละเอี ย ดของแผนการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่
ต่ากว่ามาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
กาหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
1. จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มี
และความต้องการกาลังคนใน ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลใน เข้ามาร่วมพัฒนาหรือวิพากษ์
การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร

อุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 5 ปี)

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
3. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รู้ (Active Learning) โดย
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง
2. การประเมินการเรียนการ
สอน
3. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ 1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
สอน
เอกสาร ตารา และสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และห้องเรียนที่มีมาตรฐาน
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2. รายงานผลการดาเนินงาน
และข้อมูลการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร
1. แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3,
มคอ.5)
2. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน
1. จานวนเอกสาร ตารา สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่
เพิ่มขึ้น
2. จานวนสื่อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และห้องเรียนที่มี
มาตรฐาน

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
4. การบริหารบุคลากร

5. การสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
หลักสูตร

6. การให้ความสาคัญกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพของ
คณาจารย์
2.การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
หลักสูตร

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของ
คณาจารย์
2.ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์
1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร

1. สารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

1. ผลสารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เมษายน
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ภาคฤดูร้อน

เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคุรุสภา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้ เป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ครนั กศึ กษาเข้ าศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาไม่แน่ใจในเป้าหมายของชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต
2.3.2 ยังปรับตัวไม่ได้ในเรื่องใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2.3.3 นักศึกษามีพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาจีนที่แตกต่างกัน เนื่องจากรูปแบบการเรียน
หลักสูตรที่ใช้สอนและผู้สอนที่แตกต่างกัน ทาให้ช่วงแรกเกิดปัญหาในการปรับตัวด้านการเรียนและการใช้ชีวิต
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียนภาษาจีนและการ
ปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
2.4.2 ทดสอบพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนเพื่อจัดกลุ่มนักศึกษา ประเมินผล
และจัดกิจกรรมสอนเสริม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559
60
60
-

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
-
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2563
60
60
60
60
60
300
60

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
ปีการศึกษา
หมวดเงิน
2559
2560
2561
2562
2563
ก. งบดาเนินการ
1. ค่ าใช้ จ่ า ยใน 207,748 264,336
320,924
370,312
434,100
การดาเนินงาน
2. รายจ่ายระดับ 456,000 912,000
1,368,000 1,824,000
2,280,000
มหาวิทยาลัย
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม ก+ข
663,748 1,176,336 1,688,924 2,194,312 2,714 ,100
จานวนนักศึกษา
60
120
180
240
300
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
11,062
11,062
11,062
11,062
11,062
นักศึกษา
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรและงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง จากงบประมาณแผ่นดิน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ( ภาคผนวก ค )
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
46 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
32 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่ม วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
51 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3. รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกาหนดเลขรหั ส รายวิชาตามหลั กสู ตรระดั บปริญ ญาตรี ประกอบด้วยตัว เลขรหั ส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดกลุ่มวิชา สาขาวิชา ยึดระบบการจัดหมวดสาขาวิชาของ ISCED
(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดกลุ่มวิชาและสาขาวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
1) ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
2) ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
3) อาศัยผู้เชี่ยวชาญ
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
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1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
1 กลุ่มวิชาการศึกษา
100 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาการศึกษา
116 สาขาวิชาพลศึกษา
2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
151 สาขาวิชาปรัชญา
152 สาขาวิชาศาสนา
154 สาขาวิชาภาษาไทย
155 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
157 สาขาวิชาภาษาจีน
163 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
166 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
169 สาขาวิชาภาษาพม่า
3 กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์
201 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
205 สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง
206 สาขาวิชาดนตรี
4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
250 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
252 สาขาวิชาสังคม
253 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
254 สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
255 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
256 สาขาวิชานิติศาสตร์
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5 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
354 สาขาวิชาการตลาด
359 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
6 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
400 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
407 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
409 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
507 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
550 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาชีพครู
รหัสวิชาในหลักสูตรกาหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึงหมวดวิชาและแต่
ละหมวดวิชาจาแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจาแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการจาแนกของ ISCED
(International Standard Classification Education)
การกาหนดจานวนหน่วยกิตและชั่วโมง
รายวิช าของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร กาหนดจานวนหน่ว ยกิต จานวน
ชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สัญลักษณ์
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิตของรายวิชา
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงเรียนภาคปกติ
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
โดยมีวิธีกาหนดดังนี้
รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1 ชัว่ โมงและศึกษาด้วยตนเอง 2
ชั่วโมง
รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิตเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงและศึกษาด้วยตนเอง 1
ชั่วโมง
รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกงานฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 1 หน่วยกิตเท่ากับจานวนชัว่ โมงที่
ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
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2.2 หมวดวิชาเอก
รหัสรายวิชา การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จาแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ซึ่งได้จากลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. ทักษะพื้นฐาน
2. ทักษะการอ่าน เขียนและแปล
3. ทักษะการฟัง – พูด
4. ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม
5. ภาษาจีนสาหรับวิชาชีพ
6.
7.
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9. โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมนาและวิจัย
เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
(2) ชื่อรายวิชา
2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1551001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
1551002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
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30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specific
Purposes
1561001
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
1571001
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1571002
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
1661001
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1691001
ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
1691002
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
1.2

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
1001005
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skills
1511001
จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
1511002
ความจริงของชีวิต
Facts of Life
1521001
พุทธศาสน์
Buddhism
1631001
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
2051001
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
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6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2061001
3501001
3501003

1.3

สังคีตนิยม
Music Appreciation
การพัฒนาภาวะผู้นา
Leadership Development
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Arts of
Socializing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
2501003
จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
2501004
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
2521001
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
2521002
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
2541001
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Community, and Environment
2541002
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
2551002
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and
Government
2561001
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
3501004
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
3531001
การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
3541001
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
3591002
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
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1.4

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
หน่วยกิต
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
4001002
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
4001003
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources Conservation
4071001
สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
4091001
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4091003
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
4121001
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
4121005
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
4121006
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
5001001
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
5071001
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
5501001
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
131
2.1. กลุ่มวิชาชีพครู เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
46
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
32
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
Philosophy and Self-actualization for teacher
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
Language and Culture for Teacher
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English for Teachers
1022001 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
Principle of Learning Management and Classroom
Management
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Education Information Technology
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
Academic Camp Management
1063004 หลักการบริหารการศึกษา
Principal of Educational Administration
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
Skills and Techniques of Learning Management
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2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(90)
1(90)

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1063005

ภาวะผู้นาทางการศึกษา
Educational Administration Leadership
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
Medias Texts Construction
1046003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
Statistics for Data Analysis in Education
1056002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Activities for Student Development
1086001 การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Thai Language for Communication of Teachers
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
English for Communication of Teachers
1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Chinese for Communication of Teachers
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computers for Education
2.1.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
12
1005103
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005104
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
2.2 กลุ่มวิชาเอก ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
1221101
ภาษาจีนระดับต้น 1
Basic Chinese 1
1221102
ภาษาจีนระดับต้น 2
Basic Chinese 2
1222103
ภาษาจีนระดับกลาง 1
Intermediate Chinese 1
1222104
ภาษาจีนระดับกลาง 2
Intermediate Chinese 2
1223105
ภาษาจีนระดับสูง 1
Advanced Chinese 1
1223106
ภาษาจีนระดับสูง 2
Advanced Chinese 2
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81
51

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
6(540)
6(540)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1222107
1222108
1223109
1224110
1222201
1223204
1223207
1221601
1221602
1223401
1223402
1223403

ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
Chinese Grammar 1
ไวยากรณ์ภาษาจีน 2
Chinese Grammar 2
ภาษาอังกฤษสาหรับครูภาษาจีน
English for Chinese Teachers
ระบบเสียงในภาษาจีน
Chinese Phonological System
การอ่านภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Writing 1
การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translations 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
Introduction to China
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
Common Knowledge about Chinese History
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
Common Knowledge about Chinese History

2.2.2 วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
1222202 การอ่านภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
1222203 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1
Reading of Chinese Newspaper 1
1223205 การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Writing 2
1223206 การเขียนรายงานภาษาจีน
Chinese Report Writing
1224208 การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translation 2
1224603 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
Chinese Public Speaking
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
20 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1224404
1224405
1224406
1224407
1224408
1224409

วิวัฒนาการอักษรจีน
Evolution of Chinese Characters
ภาษาจีนโบราณ
Classical Chinese
วรรณกรรมเรื่องสั้นจีน
Short Chinese Literature
วรรณคดีจีน
Chinese Literature
ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
Art of Chinese Calligraphy
นิทานสุภาษิตจีน
Chinese Proverbial Tales

2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก เรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
1223501
เทคนิคการสอนภาษาจีนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทย
Chinese Teaching Techniques for Thai language
learning Students.
1223502
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
Management of Learning Activities for Chinese
Language

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.4 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1224503 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Seminar on Chinese Study and Teaching Problems
1224504 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Computer and Technology for Chinese Teaching
1224505 การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Instructional Media for Chinese Teaching
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่
ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1012101
1221101
1221601

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
ภาษาจีนระดับต้น 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1012103
1221102
1221602

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ภาษาจีนระดับต้น 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1032201
1052001
1222103
1222108
1222201

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสาหรับครู
ภาษาจีนระดับกลาง
ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
การอ่านภาษาจีน 1
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1012104
1222104
1222109
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
ภาษาจีนระดับกลาง 2
ไวยากรณ์ภาษาจีน 2
วิชาเอกเลือก
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1022001
1003101
1223105
1223109
1223204
1223401
1223501

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตร
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ภาษาจีนระดับสูง 1
ภาษาอังกฤษสาหรับครูภาษาจีน
การเขียนภาษาจีน 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
เทคนิคการสอนภาษาจีนสาหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาไทย
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
1(60)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1043001
1022002
1223106
1223207
1223402
1223502
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
ภาษาจีนระดับสูง 2
การแปลภาษาจีน 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
(วิชาเอกเลือก)
รวม

- 24 -

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
20 หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1063005

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา

10041201

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

1224403
1224109
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
ระบบเสียงในภาษาจีนกลาง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(90)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1046002
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20 หน่วยกิต

ปีที่ 5 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1005103

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

น(ท-ป-อ)
6(540)

6 หน่วยกิต

ปีที่ 5 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1005104

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

- 26 -

น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ - สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

1

2
3
4

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ

นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว
นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด
นางสาวแสงระวี สังมณีโชติ

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
M.Ed.

อาจารย์

ศศ.บ.
M.Ed.

อาจารย์

ศศ.บ.
M.Ed.

อาจารย์

ศศ.บ.
M.Ed.
B.A.

5

นางสาวนันท์นภัส ชิตนุรตั น์

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ.

สาขาวิชาเอก
M.Ed.(Teaching Chinese to Speakers
of Other Languages)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ศศ.บ (ภาษาจีน)
M.Ed.(Teaching Chinese to Speakers
of Other Languages)
ศศ.บ.(ภาษาจีน)
M.Ed. (Teaching Chinese to
Speakers of Other Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.Ed.(Teaching Chinese to Speakers
of Other Languages)
B.A.(Chinese Language and culture)
M.A.(Linguistics and Applied
Linguistics)
ศศ.บ.(ภาษาจีน)

หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรในภาคผนวก ง
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

Soochow University, China

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tianjin Normal University,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tianjin Normal University, China

2552
2550
2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tianjin Normal University,
China
Tianjin Normal University,
China
Tianjin Normal University, China

2553
2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

2553
2556

2554
2558

ลาดับ
1

2
4
3

5
6

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ

นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว
นางสาวนันท์นภัส ชิตนุรตั น์
นางสาวแสงระวี สังมณีโชติ

Deng Fei
นางสาวสมหญิง กัลป์เจริญศรี

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิชาเอก
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages)
B.A.(Chinese Language and culture)
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages)
B.Ed.(Business Administration)
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Soochow University, China

ปีที่จบ
การศึกษา
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tianjin Normal University,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tianjin Normal University,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tianjin Normal University,
China
Tianjin Normal University,
China
Yunnan University,China

2552
2550
2556

Yunnan University,China
South China Normal University, China
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555
2554

2553
2558
2552
2558
2554
2557

2552

ลาดับ
7
8
9

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวชุตินธร ฉิมสุข
นางสาวทิวาพร อุดมวงษ์
นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

10

นายพาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช

อาจารย์

11

นางสาวพิมลรัตน์ คล้ายยา

อาจารย์

12
13

นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร
นางสาวมาลัยรัตน์
คณิตชยานันท์

อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิชาเอก
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
(หลักสูตรนานาชาติ)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อ.ม. (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาสันสกฤต)
อ.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (Applied Linguistics)
Master of Arts in Applied Linguistics
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Yunnan Normal University,
China
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Tianjin Normal University,
China
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Central China Normal University, China
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
South China Normal University , China
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบ
การศึกษา
2553
2550
2558
2555
2557
2554
2555
2554
2550
2558
2554
2554

Jinan University, China

2551
2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2550

ลำดับ

ชื่อ – นำมสกุล

14
15

นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์
นายขวัญชัย ขัวนา

ตำแหน่ง
วิชำกำร
อาจารย์
อาจารย์

16

นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น

อาจารย์

17

นายเฉลิม ทองจอน

อาจารย์

18

นายชัยรัตน์ บุมี

อาจารย์

19

นายชูวิทย์ ไชยเบ้า

อาจารย์

20

นายถาวร สารวิทย์

รอง
ศาสตราจารย์

สำขำวิชำเอก
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ค.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
ค.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(ชีววิทยา)
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
Ph.D.(Education)
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Ed.D.(Educational Administration)
M.A. (Curriculum & Instruction)
M.A. (Industrial Education)
กศ.บ.(อาชีวศึกษา)

- 30 -

สถำบันที่สำเร็ จกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
U. of Toronto, CANADA
Eastern Michigan USA.
Eastern Michigan USA.
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

ปี ที่จบ
กำรศึกษำ
2553
2558
2554
2545
2558
2551
2547
2553
2550
2550
2542
2544
2539
2548
2546
2526
2516
2510
2526

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตรจารย์

21

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

22

นายธงชัย ช่อพฤกษา

23

นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

24

นางนงพงา พิชัย

อาจารย์

25

นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ

อาจารย์

26

นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด

อาจารย์

27

นายประจบ ขวัญมั่น

อาจารย์

28

นางสาวปาริชาต เตชะ

อาจารย์

สาขาวิชาเอก
Ph.D.(Educational Psychology)
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.Ed.(Education)
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
ศ.บ.(การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
University of Alberta, Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
University of Northern Philippines
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภักกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่จบ
การศึกษา
2535
2523
2520
2529
2525
2552
2547
2542
2535
2550
2547
2550
2546
2556
2546
2534
2552
2548
2547

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

29

นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

30

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

รอง
ศาสตราจารย์

31

นางสาวภคมน ตะอูบ

อาจารย์

32

นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

อาจารย์

33

นายมนตรี หลินภู

อาจารย์

34

นายยุทธนา พันธ์มี

อาจารย์

35

นางสาวยุภาดี ปณะราช

รอง
ศาสตราจารย์

สาขาวิชาเอก
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
Ph.D. (Education)
ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
M.A.(Education)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา)
ศน.บ.(อังกฤษ)
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Panjab University, India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเลย

ปีที่จบ
การศึกษา
2555
2551
2549
2549
2527
2517
2553
2550
2555
2551
2548
2554
2551
2546
2554
2550
2541
2551
2541
2538

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

36

นายเลเกีย เขียวดี

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

37

นายวชิระ พิมพ์ทอง

อาจารย์

38

นายวชิระ วิชชุวรนันท์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

39

นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์

อาจารย์

41

นายศรวัส ศิริ

อาจารย์

42

นางศรินญา หวาจ้อย

อาจารย์

43

นายสมชัย วงษ์นายะ

รอง
ศาสตราจารย์

44

นางสาวสุณี บุญพิทักษ์

รอง
ศาสตราจารย์

สาขาวิชาเอก
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
วท.บ.(สาขาภูมิศาสตร์)
วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา)
Ph.D.(Education)
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(ภาษาไทย)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ปร.ด.(หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์กร
มนุษย์)
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
คบ.(ปรัชญาและศาสนา)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์

ปีที่จบ
การศึกษา
2555
2546
2552
2549
2550
2532
2528
2555
2550
2556
2251
2550
2546
2534
2523
2519
2554
2534
2527

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

45

นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส

46

นายสุวัฒน์ วรานุสาสน์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

47

นางอรอนงค์ แจ่มผล

48

นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

UPDATE | 14.03.59 : 23.25

สาขาวิชาเอก
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
วท.บ.(จิตวิทยาโรงเรียน)
ปร.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(จิตวิทยาการและการแนะแนว)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่จบ
การศึกษา
2555
2536
2530
2547
2526
2514
2524
2521
2557
2544
2541

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ถ้ามี)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งออกเป็น การฝึก
ปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะ
และเป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังเพื่อหา
ประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้กาหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูให้กับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
หลักสูตรจึงได้กาหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา ดังนี้
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ความคาดหวังในการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูภาษาจีน เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็นต้น
1.2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
2. ด้านความรู้
2.1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ
2.2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชา
ภาษาจีนที่ครอบคลุมทั้งหลักภาษา การใช้ภาษา และวรรณคดี วรรณกรรม เป็นต้น
2.3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2.4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาจีน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางภาษาจีนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และ
การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาใน การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาจีน
3.2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางภาษาจีนที่มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
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3.3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาจีนอย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วย
ความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
4.2) มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
4.3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นาและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้าน
ภาษาจีนจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5.2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาษาจีนสาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
5.3) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน
และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ(Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนที่จะสอนอย่างบูรณาการ

ที่
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

4.2 ช่วงเวลา
การฝึกภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ใช้เวลา
90 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
1 ภาคการศึกษา
1 ภาคการศึกษา

ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน
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4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน ในสาขาวิชาเฉพาะจานวน 1 รายวิชา คือ
1043002 (การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูภาษาจีน เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็นต้น
ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ
2) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง ตระหนัก
ถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริง ท าความเข้ าใจและประเมิ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ และแนวคิด จากแหล่ งข้อมู ล ที่ ห ลากหลายเพื่ อน าความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีและหลั กการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางภาษาจีนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และ
การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาจีน
2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางภาษาจีนที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก
และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
2) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นาและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้าน
ภาษาจีนจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับภาษาจีนสาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศงานที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี ความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
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5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่าง ๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ประจาวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิด
ในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบ
ประเมิน
5.6.5 ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลผลไห้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพื่อนาเสนอคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
บุคลิกภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จิตสานึกในการพัฒนาตนเองและสังคม
จิตวิทยาด้านการสอนภาษาจีน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีในรายวิชา และการปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ให้ความรู้และวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสังคมในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความรู้และวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองที่
ส่งผลต่อสังคมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ให้ความรู้และฝึกคุณลักษณะจิตวิทยาด้านการสอน
ภาษาจีนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

การจัดการเรียนรู้ด้านการสอนภาษาจีน
การเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การเสริมสร้างความสามารถด้านการทางานใน
วิชาชีพ

ให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ
การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ให้ความรู้ด้านการพูดในทีส่ าธารณชน การเป็น
มัคคุเทศก์ การจัดค่ายต่าง ๆ และการเป็นผู้ประกาศ
พิธีกร

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ดาเนินชีวิตโดย
พื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด
หลักการ ทฤษฏีด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และนาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มาใช้ในชีวิตประจาวัน

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
ที่กาหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและสังคม
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านความรู้
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทา
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ นาข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
3.1 ประเมินจากการรายงานผล
แก้ปัญหา (Problem Based
การดาเนินงานและการแก้ปัญหา
Instruction)
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก จากสถานการณ์จริง
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่
แตกต่าง มีความสามารถในการทางาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้ 5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
ดารงชีวิต
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
การฟัง พูด อ่าน เขียน และ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้
นาเสนอหน้าชั้น
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
ได้รับมอบหมาย
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้วย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอด ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
บุคลิกภาพ
สารสนเทศทุกรูปแบบ
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การประเมินผลการเรียนรู้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย













1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน



















1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร



















1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร













1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

















1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

















1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร















1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน















1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร













กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน



1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

1.3

1.1

1.2

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์







1511002 ความจริงของชีวิต







1521001 พุทธศาสน์





1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า





2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์





2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม





3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา



1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2


















































3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ



5.1

5.2

5.3































































































กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย



2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง




2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา













2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์



















2521002 อาเซียนศึกษา



















2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

1.1

1.2

1.3















2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการเมืองการปกครองไทย

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

























3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ









3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน



3541001 การเป็นผู้ประกอบการ



2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้




3591002 เศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ









5.2

5.3












5.1












กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต















1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ















4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ประจาวัน



4001003 การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย














































4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ





4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์



4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
5001001 เกษตรในชีวติ ประจาวัน

2.1

2.2





















5071001 อาหารเพือ่ สุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

4.2

5.1





















































1.4
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2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1





5.2

5.3







2.2. หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
ภาษาจีน เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7
เป็นต้น
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่
กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ
คุรุสภา

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในด้าน
ความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชา
ที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
2.2 มีความตระหนักรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณา
การระหว่างวิชาชีพครูกับวิชา
ภาษาจีนที่ครอบคลุมทั้งหลักภาษา
การใช้ภาษา และวรรณคดี
วรรณกรรม เป็นต้น
2.3 มีความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะ
ด้านในสาขาวิชาภาษาจีน อย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของ
งานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอด
ความรู้
2.4 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมิน
ค่าองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชา

กลยุทธ์การสอน
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion)
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียน
จะต้องเผชิญในการดารงชีวิตและ
การประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสะท้อน
พฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น
ในสถานการณ์เหล่านั้นหรือ
อภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ความคิดเพื่อให้เห็นค่านิยมของ
ตนเองได้ชัดเจนขึ้น
2. ด้านความรู้
2.1 จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
ในการเรียนการสอนล่วงหน้า และ
เชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่กับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากร
หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษา
นอกสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2.4 การสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ในทุกรายวิชาเฉพาะ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในทฤษฏี หลักการทางการ
สอนภาษาจีน และการประยุกต์ใช้
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การประเมินผลการเรียนรู้
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
การใช้แบบวัด

2. ด้านความรู้
2.1 มีการวัดและประเมินจาก
การเรียนรู้ร่วมมือ
2.2 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม ความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

ภาษาจีน และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ทางการสอนภาษาจีน
2.5 การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภายในสถานศึกษา
2.6 การเรียนรู้จากประสบการณ์
และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกผู้เชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาจีน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมี
และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
และการแก้ปัญหาโดยใช้การ
หลากหลายเพื่อนาความรู้เกี่ยวกับ อภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
สถานการณ์จาลอง และการ
เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางภาษาจีนไป สะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการ
วินิจฉัยแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน
และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
มีความเป็นผู้นาใน การปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการ
สอนภาษาจีน
2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ทางภาษาจีนที่มี
ความสลับซับซ้อน เสนอทางออก
และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์และ
มีวิสัยทัศน์
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการวิชาชีพและทางสังคม
3.2 มีการวัดและประเมินจากผล
การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่
3.3 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
3.4 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม ความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้เรียนภาษาจีนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วย
ความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
2) มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มี
ส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่าง
สร้างสรรค์
3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน
เป็นผู้นาและผู้ตาม พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา
เขียน และสรุปความคิดรวบยอด
ข้อมูลข่าวสารด้านภาษาจีนจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
2) มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวลผล แปล

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและความรับผิดชอบในการ
ทางาน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- ใช้การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน การ
ทาแฟ้มสะสมงานและการบันทึก
การเรียนรู้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้ - ใช้การประเมินชิ้นงานหรือ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน การ โครงงาน และการสังเกตพฤติกรรม
ใช้พูดภาษาเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความ
ช่วยเหลือ
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ความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาษาจีน
สาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศงาน
ที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี
3) มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาจีนกับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน
และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ(Informal)
อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนสาหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง
มีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดทา
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน การสอนแบบจุลภาค
(Microteaching)การปฏิบัติงาน
ครูในสถานศึกษา และการ
ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและ
ในสถานศึกษา
- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนา
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
- ใช้การสังเกตพฤติกรรม การทา
แฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการ
เรียนรู้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดเฉพาะ
1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
ที่

2.ด้านความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ชื่อวิชา

วิชาชีพครูบังคับ
1 1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
2 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3 1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
4 1022001 การพัฒนาหลักสูตร
5 1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
6 1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
7 1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
8 1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
9 1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
10 1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
11 1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
12 1004102 การฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

1













2 1
 









 
 

วิชาชีพครูเลือก
1 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
2 1063004 หลักการบริหารการศึกษา
3 1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
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5.ดา้ นทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

6.ดา้ นทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้

1








  


  


  

  

2 3
 
 
 

1

2 3 1
  

2

3








 
 
2

3

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้านความรู้

4 1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
5 1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
6 1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา
7 1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
8 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
9 1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
10 1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
11 1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
12 1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
วิชาชีพครูปฏิบัติ
1 1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 1005104 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
























     
     




         
         

วิชาเอกบังคับ
1 1221101 ภาษาจีนระดับต้น 1
2 1221102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3 1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1
4 1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2
5 1223105 ภาษาจีนระดับสูง 1
6 1223106 ภาษาจีนระดับสูง 2

1

2

2

3

ที่

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ชื่อวิชา








1













 






2
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5.ดา้ นทักษะ 6.ดา้ นทักษะ
การวิเคราะห์ การจัดการ
เชิงตัวเลขการ เรียนรู้
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ









  

3

1

2








3








 
 

1

2

3








1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
ที่

2.ด้านความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ชื่อวิชา

7 1222107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
8 1222108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2
9 1223109 ภาษาอังกฤษสาหรับครูภาษาจีน
10 1224110 ระบบเสียงในภาษาจีน
11 1222201 การอ่านภาษาจีน 1
12 1223204 การเขียนภาษาจีน 1
13 1223207 การแปลภาษาจีน 1
14 1221601 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
15 1221602 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
16 1223401 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
17 1223402 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
18 1223403 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
วิชาเอกเลือก
1 1222202 การอ่านภาษาจีน 2
2 1222203 การอ่านหนังสือพิมพ์จนี
3 1223205 การเขียนภาษาจีน 2
4 1223206 การเขียนรายงานภาษาจีน
5 1224208 การแปลภาษาจีน 2
6 1224603 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
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5.ดา้ นทักษะ 6.ดา้ นทักษะ
การวิเคราะห์ การจัดการ
เชิงตัวเลขการ เรียนรู้
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ








 







1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
ที่

2.ด้านความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ชื่อวิชา

7 1224404 วิวัฒนาการอักษรจีน
8 1224405 ภาษาจีนโบราณ
9 1224406 วรรณกรรมเรื่องสั้นจีน
10 1224407 วรรณคดีจีน
11 1224408 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
12 1224409 นิทานสุภาษิตจีน
วิชาการสอนวิชาเอก
1. 1223501 เทคนิคการสอนภาษาจีนสาหรับผู้เรียนภาษาไทย
2. 1223502 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน















  
  






  
  






  






5.ดา้ นทักษะ 6.ดา้ นทักษะ
การวิเคราะห์ การจัดการ
เชิงตัวเลขการ เรียนรู้
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ















 
  

วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
1
2
3

1224503 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
1224504 คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนภาษาจีน
1224505 การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่
10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.
5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่
ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่ระบุ
4.5 วิธีอื่นๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา สาหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการ
ประเมินจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย คณะ
หรือหน่วยงานองค์กร
1.2 มีการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.4 อบรมเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอน การใช้ สื่ อ การวั ด ประเมิ น ผล การวิ เคราะห์ ผู้ เรี ย น การวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.5 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา ดูงานด้าน
วิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 การศึ ก ษาดู งาน การไปประชุ ม อบรม สั ม มนา เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย์ การร่ว ม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.1.3 การจัดทาเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.1.4 การพั ฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น การวิ จั ย การท าผลงานทางวิ ช าการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการและ
คุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
1.2 กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก
1.3 จั ด ให้ มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อนให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
1.4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้
1.5 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
1.6 มีแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
1.7 จั ด ให้ มี ร ะบบการประเมิ น การสอนของอาจารย์ แ ละแจ้ งให้ อ าจารย์ ท ราบเพื่ อ ปรับ ปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.8 จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกๆ ปี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาภาษาจีน มีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียน การสอน
ดังนี้
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.2 อุปกรณ์การสอน
ไม่มี
2.2.3 ห้องสมุด
2.2.3.1 สานักวิทยาบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.3.2 ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 จัดทาแบบสารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา
2.3.2 ประชุมคณาจารย์เพื่อหารือระดมความคิดและสารวจความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร
เพื่อการสอนและความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 มีการสารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 มีการสรุป แหล่ งทรั พยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลั ยที่ผู้ สอนและผู้ เรียน
สามารถใช้บริหารได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บรวบรวม
ทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการ
เรีย นการสอนให้ บ รรลุ ตามปรัช ญาและวัต ถุป ระสงค์ ของหลั กสู ตร เพื่ อให้ ได้บั ณ ฑิ ตตามคุณ ลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.3 จัดทาแผนการสอนล่วงหน้า และเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- ไม่มี
5.การสนับสนุนและให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับทาหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ
ให้คาปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
5.1.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา
5.1.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม
5.1.4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทาระหว่างเรียน
5.1.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังสาเร็จการศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม ทั้งนี้เพราะมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจานวนน้อย ซึ่งสวนทางกับความต้องการจาเป็นในสังคม
แรงงานไทย ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดพัฒนาให้มีผู้สาเร็จการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนให้เพียงพอกับความต้องการ
ที่จาเป็นในสังคมไทย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน กาหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับเกณฑ์
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
7.1 มีตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) ที่มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
7.2 มีจานวนตัวบ่งชี้รวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 12) ที่มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

ปีที่
6

(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ างน้ อ ย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
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X
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X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 10 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

ปีที่
6

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

X

X

X

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมิ น การสอนโดยนั ก ศึ กษาทุ ก ปลายภาคการศึ กษา โดยส านั ก ทะเบี ยนและ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมิ น ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ งานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็จการศึกษาทุก 5 ปี
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่
7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
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4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอ
ประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ดาเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อ

- 64 -

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลั ก การ รู ป แบบ และวิธีก ารใช้ ภ าษาในบริบ ทต่ างๆจากทรัพ ยากรสารสนเทศ ฝึ ก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ โดยนาเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์
1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
1551001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
การเขี ย นประโยคเบื้ อ งต้ น ตามหลั ก ไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ ฝึ ก การอ่ า นบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
1561001

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
1571001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลั ก การออกเสี ย ง การฟั ง พู ด บทสนทนาทั่ ว ไปในชี วิ ต ประจ าวั น เบื้ อ งต้ น ตามหลั ก
ไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
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1571002

ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้สาหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของ
ประเทศที่ดี
1661001

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง
1691001

ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์และสานวน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
1691002

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจ จัยทางชีววิทยา
ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
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1001005

ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจาวัน
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์

3(3-0-6)

Ethics and Human Beings
ความหมายของจริ ย ธรรมและมนุ ษ ย์ ความส าคั ญ ของจริ ย ธรรมต่ อ มนุ ษ ย์ ทฤษฎี ท าง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
1511002

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอาความจริงและ
หลั ก ศาสนธรรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา พั ฒ นาชี วิ ต และสั ง คม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามหลั ก
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมสาคัญต่างๆ
ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสั งคมไทย หลั กจริยธรรมในพระพุ ทธศาสนา เน้ นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
1631001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2011001

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุน ทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บั น ดาลใจในการสร้ างผลงานทั ศ นศิ ล ป์ แ ขนงจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม สถาปั ต ยกรรม พร้ อ มทั้ งรั บ รู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
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ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และ
นาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ
2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง

3(3-0-6)

Aesthetics of Performing Arts
การจาแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ
ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรี
ไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
3501001

การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของแนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒนาภาวะผู้นา
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ ง
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3501003

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การ
พูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่กาหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒ นธรรมไทย มรดกทางวัฒ นธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย
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2501003

จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง

3(3-0-6)

Public Mind and Civic Social Engagement
บทบาทหน้าที่ จิตสานึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒ นาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง
2501004

สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

3(3-0-6)

Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ที่ส าคัญ ของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้ เกิด
มุม มองต่ อความหลากหลายและเข้ าปฏิ สั มพั น ธ์ในโลกสมั ย ใหม่ จิ ตส านึ กสากล โลกทั ศน์ ใหม่ ในมิ ติ ท าง
การเมือง เศรษฐกิจ สั งคมวัฒ นธรรม รัฐชาติและความเป็ นชาติ การรวมกลุ่ มในโลกปั จจุบั น สั น ติศึกษา
ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
2521001

โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์
2521002

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความส าคัญ ความเป็ น มาของอาเซียน กฎบั ตร การเมื อง เศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่ งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรี ข องสิ น ค้ า บริ ก าร การลงทุ น เงิน ทุ น แรงงานทั ก ษะ และตลาดอาเซี ย น การท่ อ งเที่ ย ว การเกษตร
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน
2541001

มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community and Environment
ระบบนิ เวศ มนุ ษ ย์ ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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2541002

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

3(3-0-6)

Local Resource Management
ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น การจั ด การแบบบู ร ณาการเชิ งระบบ โดยมุ่ งใช้ ม าตรการทางสั ง คม
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความ
ยั่งยืน
2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการของการเมื อ งการปกครองไทย รั ฐ ธรรมนู ญ พั ฒ นาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การ
จัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต
2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
3501004

การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความส าคั ญ และกระบวนการริเริ่ม ธุร กิ จ การประเมิ น ความพร้อ มในการ
ประกอบธุร กิจ การค้น หาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ ตลาด การประเมิน ผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ
3531001

การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัวเพื่ออนาคต
การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
3541001

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
แนวคิ ด และทฤษฏี ก ารเป็ น ผู้ ป ระกอบการ องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้ าทายในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ แนวทางการจั ด ตั้ ง ธุร กิ จ
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ
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3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
รู้จักความจริงของชีวิต การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตให้เกิดความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการและ
ขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การ
เลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายในสถานบริการออกกาลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4001002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources Conservation
ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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4071001

สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริม
สุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกาเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
4091001

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและการขายฝาก การคานวณ
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
4121001

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4121005

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
4121006

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
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5001001

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช การ
ผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5071001

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนใน
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบารุง
1.หมวดวิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ
1012101
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Self-actualization for teacher
ความเป็ น ครู คุณ ลั ก ษณะ และมาตรฐานวิช าชีพ ครูก ารปลู ก ฝั งจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและ
พัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒ นาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมของวิช าชีพ ครู จรรยาบรรณของวิช าชี พ ที่ คุ รุส ภาก าหนด ความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหา
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการ
พั ฒ นาศั กยภาพผู้ เรี ย น มี จิ ต วิญ ญาณความเป็ นครู ประยุก ต์ใช้เพื่ อพั ฒ นาสถานศึ กษาวิเคราะห์ เกี่ ยวกั บ
การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1012103

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for teacher
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะพื้นฐาน
ในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวม
ไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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1012104

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสถานการณ์
ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด
อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้อง ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
1022001

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลั กการ แนวคิ ดในการจัดทาหลั กสู ต ร การน าหลั กสู ตรไปใช้ การพั ฒ นาหลั กสู ตร การ
วิเคราะห์ หลักสูตรในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ห ลักสูตรและสามารถจัดทาหลักสูตรได้
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1022002

การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Principle of Learning Management and Classroom Management
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ การจัด ท าแผนการเรียนรู้ การจั ด การเรียนรู้แ ละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปั ญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒ นาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
1032201

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
1043001

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การ
สร้ างและการวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ วัด ผล การเรีย นรู้ ระเบี ย บการประเมิ น ผลการเรีย น การ
ปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
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1052001

จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
1043002

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อ
การวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
สังเกตการณ์ และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นครู
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1003101 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์
จาลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน
และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
การวิจั ย แก้ปั ญ หาผู้ เรี ย น การพัฒ นาความเป็น ครูมืออาชีพ ปฏิบั ติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน
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วิชาชีพครูเลือก
1012002
การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Camp Management
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน
(Plan) การด าเนิ น การ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข (Act) การจั ด ท ารายงานการ
ดาเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
1063004

หลักการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษา และการบริหาร
สถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้นาและผู้ตาม
รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้
1022003

ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้

1063005

ภาวะผู้นาทางการศึกษา

2(1-2-3)

Educational Administration Leadership
แนวคิด ทฤษฎี หลักการของภาวะผู้นา การเสริมสร้างภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิด
อย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุค
แห่งการเรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึ กษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษานาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
1033202

การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การผลิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
แบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
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1043003

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
2(1-2-3)
Statistics for Data Analysis in Education
หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทางการศึกษา
สถิติ ภ าคบรรยาย สถิ ติอ้างอิ ง การเลื อ กใช้ส ถิติที่ เหมาะสมกับ ข้อ มูล ทางการศึ กษาและการใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
1053002

การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
Guidance and Activities for Student Development
ความหมาย ความสาคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของครูแนะ
แนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและ
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม
แนวทางในการจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1083001

การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความสาคัญและความรู้พื้นฐานของการศึกษาพิเศษ
ลักษณะประเภทเด็กพิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล
1001002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Thai Language for Communication of Teachers
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการ
1005101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
English Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1024001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Chinese Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
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1031101

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Computers for Education
ความหมาย ความสาคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ
จัดทาเอกสาร การคานวณ การนาเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
วิชาชีพครูปฏิบัติ
1005103
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การ
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่ งปั นความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลั งฝึกประสบการณ์ วิช าชีพ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
1005104

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
การปฏิบั ติการสอนวิช าเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน
ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. หมวดวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
1. หมวดรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน
1221101
ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
การศึกษาระบบสัทอักษรจีนกลาง (Chinese Phonetic Alphabetหลักการ
เขียนอักษรจีน เบื้องต้นออย่างถูกต้อง ศึกษาคาศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนใน
ชีวิตประจาวัน โดยเรียนรู้คาศัพท์ประมาณ 600 คา สนทนาขึ้นพื้นฐานและศึกษาไวยากรณ์
เบื้องต้นของภาษาจีน
1221102

ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
ต่อเนื่องจากรายวิชา 1222102 ภาษาจีนระดับต้น 1 โดยศึกษาคาศัพท์เพิ่มขึ้น อีกประมาณ
400 คา ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน คาศัพท์ วลีและประโยคข้อความที่ยาวขึ้น ฝึกเขียนอักษรอย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน
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1222103

ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 1
การศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น เน้นการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระและการใช้ภาษาสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและรวมเร็ว และเรียนรู้คาศัพท์เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก
ประมาณ 600 คา

1222104

ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 2
ต่อเนื่องจากรายวิชา 1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียนที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นโดยเน้นความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาที่กะทัดรัดและสละสลวยได้
ถูกต้องกับเนื้อหา พร้อมทั้งเรียนรู้คาศัพท์ใหม่เพิ่มอีกประมาณ 700 คา
1223105

ภาษาจีนระดับสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Chinese 1
การศึกษางานเขียนต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี สารคดี และการจดบันทึกย่อ สามารถขยายความ
และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งความจับประเด็นใจความหลักและพลความได้ โดยเรียนรู้คาศัพท์ใหม่อีก 800
คา
1223106

ภาษาจีนระดับสูง 2

3(2-2-5)

Advanced Chinese 2
ต่อเนื่องจากรายวิชา 1223105 ภาษาจีนระดับสูง 1 ศึกษางานเขียนต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน
มากขึ้นเพื่อให้สามารถจับใจความสาคัญและสรุปเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ศึกษาได้ พร้อมทั้ง
เรียนรู้คาศัพท์ใหม่เพิ่มอีกประมาณ 800 คา
1222107

ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Grammar 1
การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน ได้แก่ หน่วยคา ชนิดของคา วลี และ
ประโยค รวมทั้งฝึกการเขียนและการใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
1222108

ไวยากรณ์ภาษาจีน 2

3(3-0-6)

Chinese Grammar 2
การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีนที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกวิเคราะห์แยกแยะ
ประโยครูปแบบต่างๆ และสามารถแก้ไขประโยคที่ผิดให้ถูกต้องได้
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1223109

ภาษาอังกฤษสาหรับครูภาษาจีน
English for Chinese Teachers

3(2-2-5)

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ บทความทางจีนศึกษา คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะใน
การอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนาเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

1224109

ระบบเสียงในภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Phonological System
การศึกษาระบบเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในเชิงภาษาศาสตร์ ศึกษา
อวัยวะในการออกเสียงภาษาจีน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียง
ภาษาจีนและภาษาไทย เพื่อนามาแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง
2. หมวดรายวิชาการอ่าน การเขียน และการแปล
1222201
การอ่านภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Reading 1
การศึกษารากคาศัพท์ การเดาความหมายจากคาที่เกี่ยวข้อง ฝึกอ่านจับใจความสาคัญ ฝึก
อ่านเร็ว เพื่อฝึกสรุปและย่อความ ฝึกวิเคราะห์ และแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน เช่น ประกาศอนุเฉท
การบรรยาย เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น
1223204

การเขียนภาษาจีน 1

3(2-2-5)

Chinese Writing 1
การฝึกเขียนข้อความอย่างง่าย เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เช่นบันทึกประจาวันจดหมายส่วนตัว
และโครงสร้างประโยคที่เรียนมาแล้ว นามาสื่อความหมายและถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้
1223207

การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translations 1
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทย ตั้งแต่การ
แปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได้
3. หมวดรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1221601
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝึกฟังและพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย เพื่อฝึกใช้
ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจนถูกต้อง โดยเน้นความสามารถและทักษะในการฟังและการพูด
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1221602

การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
ฝึกฟังและพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ฝึกฟังและพูดในรูปแบ
ของการสนทนาในหัวข้อที่กาหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ในที่ประชุม โดยเน้นการใช้ถ้อยคาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
4. หมวดรายวิชาศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม
1223401
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
2(2-0-4)
Introduction to China
การศึกษาลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง สถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึง
เศรษฐกิจการค้าของประเทศจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป
1223402

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
2(2-0-4)
Common Knowledge about Chinese History
การลาดับเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์จีน และบุคคลสาคัญในยุคสมัยต่างๆ ของ
ประเทศ รวมไปถึงลาดับราชวงศ์ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสังเขป
1224403

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
2(2-0-4)
Common Knowledge about Chinese Culture
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมในประเทศจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม และวัน
สาคัญต่างๆ รวมไปถึง ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และมารยาทของชนชาวจีน สอดแทรกคุณค่าทาง
วัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
5. หมวดวิชาภาษาจีนสาหรับวิชาชีพ
1223501
เทคนิคการสอนภาษาจีนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Chinese Teaching Techniques for Student of Learning Thai Language
การศึกษาหลักการ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีน โดยเน้นที่วิธีการออกเสียง การฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนและไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพื้นฐาน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการสอนหน้าชั้นเรียน
1223502

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
3(2-2-5)
Management of Learning Activities for Chinese Language
การศึกษาและสารวจวิธีการสอน แนวโน้มการสอนภาษาจีน การจัดกิจกรรมการเรียนที่
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมายและนาไปใช้ในชั้นเรียน
สังเกตการณ์สอน และวิเคราะห์บทเรียนที่ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ
การเรียน การวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการฝึกสอน โดยวิธีการทดลองสอนในชั้นเรียน

- 85 -

หมวดวิชาเอกเลือก
1.หมวดรายวิชาการอ่าน การเขียน และการแปล
1222202
การอ่านภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Reading 2
การอ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี
โดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากข้อความที่อ่าน สามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณ์จาก
เรื่องที่อ่าน และสรุปใจความและย่อเรื่องบทอ่านนั้นๆ ได้
1222203

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(3-0-6)
Reading of Chinese Newspaper 1
การฝึกอ่านข่าวและบทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ทั้งใน
และต่ างประเทศ บทความเชิงวิจ ารณ์ บทความทางการเมือ ง โดยเน้ น การเข้าใจคาศัพ ท์ ส านวนที่ ใช้ ใน
หนังสือพิมพ์
1223205

การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Writing 2
การฝึ กเขีย นข้อความตามประเพณี นิยม ประเภทจดหมายธุรกิจ บัตรเชิญ บัตรอวยพร
ข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ตลอดจนบทความขนาดสั้น เพื่อนาคาศัพท์ต่าง ๆ และโครงสร้างประโยคที่มี
ความซับซ้อนเขียนสื่อแสดงความประสงค์ของตนและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ชีวิตประจาวันได้
1223206

การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Report Writing
การฝึกเขียนรายงานค้นคว้าเป็นภาษาจีน การตีความหมายหัวข้อเรื่อง วางโครงเรื่อง วิธี
รวมรวบข้อมูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเนื้อความ การใช้ถ้อยคาที่มีน้าหนักในการอ้างเหตุผล การเขียน
เชิงอรรถ ดรรชนี บรรณานุกรม และสรุปรวบยอดความคิดเห็น
1224208

การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation 2
การศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทย ต่อเนื่อง
จากการแปลภาษาจี น 1 ฝึ ก แปลข้ อ ความบทแปลที่ ย ากขึ้ น ฝึ ก แปลบทความจากเอกสาร สุ น ทรพจน์
จดหมายประเภทต่าง ๆ บทคัดย่อ และเรื่องสั้น
2. หมวดรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1224603
การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
3(2-2-5)
Chinese Public Speaking
การฝึ กทักษะด้านการพูดภาษาจีน โดยเน้นการพูดคุยโต้ตอบในชุมชนตามสถานการณ์
ต่างๆ เน้นประสิทธิผลของการแสดงออกถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาและคาศัพท์
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3. หมวดรายวิชาศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม
1224404
วิวัฒนาการอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
การศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยอักษรจารึกโบราณ
จนถึงระบบตัวอักษรสมัยปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของตัวอักษรจีนและการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย
รหัสวิชา
1224405

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
การศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรที่มีชื่อเสียงเพื่อให้เข้าใจลักษณะโครงสร้าง
ไวยากรณ์และความหมาย โดยเฉพาะข้อแตกต่างในด้านการใช้ศัพท์และหลักภาษา ระหว่างภาษาจีนโบราณ
และภาษาจีนปัจจุบัน
1224406

วรรณกรรมเรื่องสั้นจีน
3(3-0-6)
Short Chinese Literature
การศึกษาและฝึกวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมและเรื่องสั้นร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของจีน เพื่อ
สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านและสรุปเนื้อหาได้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ของชาวจีนในเนื้อหาของวรรณกรรมและเรื่องสั้น
1224407

วรรณคดีจีน
3(3-0-6)
Chinese Literature
การศึกษาลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่สาคัญของวรรณคดีจีน ตั้งแต่
สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ถัง โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแต่ละสมัย
1224408

ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
3(3-0-6)
Art of Chinese Calligraphy
ศึกษาหลักการเขียนและวิธีการเขียนอักษรจีนและวาดภาพจีนเบื้องต้นด้วยพู่กันจีนอย่าง
ถูกต้อง และมีศิลปะในการเขียนอักษรจีนรูปแบบต่างๆที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ศึกษาวิธีการสอนพู่กันจีนได้
อย่างถูกต้อง และศึกษาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนพู่กันจีน
1224409

นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6)
Chinese Proverbial Tales
ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญาชีวิตและรู้จักใช้สุภาษิตจีน
ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
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4. หมวดวิชาภาษาจีนสาหรับวิชาชีพ
1224503
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Seminar on Chinese Study and Teaching Problems
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์และอภิปรายการเรียนการสอนภาษาจีนในแต่ระ
ช่วงชั้น รวมถึงปัญหาที่พบในการเรียนการสอนและแนวทางแก้ไขปัญหา ศึกษาวิธีการจัดการสัมมนาตลอดจน
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาจีนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาจีน
1224504

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Computer and Technology for Chinese Teaching
การศึกษาคาศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาษาจีนในการสอนที่หลากหลาย ฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาจีนและสืบค้นแหล่งข้อมูลภาษาจีนทาง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และฝึกจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน
1224505

การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Instructional Media for Chinese Teaching
การวิเคราะห์และสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งสื่อทามือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พร้อมทั้งเกณฑ์การคัดเลือกสื่อแบบเรียนและประเมินคุณภาพของสื่อ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรเดิม ไม่ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันและเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)และมาตรฐานตามที่ครุสภากาหนด
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนมีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
131 หน่วยกิต
1.วิชาชีพครู
53 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
35 หน่วยกิต
วิชาการปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 หน่วยกิต
วิชาชีพครู(เลือก)
4 หน่วยกิต
2.วิชาเอก
78 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
57 หน่วยกิต
วิชาเอก(เลือก)
21 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนมีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
1.วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
46 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
32 หน่วยกิต
วิชาการปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
12 หน่วยกิต
วิชาชีพครู(เลือก)
2 หน่วยกิต
2.วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
81 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
51 หน่วยกิต
วิชาเอก(เลือก)
20 หน่วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
- เลือกวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chinese
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Chinese)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chinese)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chinese
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Chinese)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chinese)

ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคน
พัฒนางาน และพัฒนาระบบการทางาน โดยยึดหลักความเสมอภาค
ความถูกต้อง ความชอบธรรม มุง่ ผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครูกาหนด
วิสัยทัศน์

ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู ส อนภาษาจี น ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในภาษาจี น มี ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรม มีจรรยาบรรณใน ปัจจุบัน
วิชาชีพ มีทักษะและการใช้เหตุผล สามารถนาองค์ความรู้ที่ศึกษาไปพัฒนา
และนาไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้

วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์
หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษจีน มุ่งผลิตครูภาษาจีนที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็นให้ที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
วัตถุประสงค์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
ดังนี้
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ไม่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะทางภาษาจี น และ
สามารถใช้ภาษาจีน เพื่อการสื่อ
สารในการประกอบอาชีพ และเพื่อการศึกษาในชั้นสูง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางภาษาจีนที่สนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น และสังคม ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ประเทศชาติ และการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามคิ ด วิ จ ารณญาณ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความเป็นครู ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ตลอดจน
สามารถแก้ปัญหา และดารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ทางภาษาและศิลปวัฒนธรรม
จีน
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รับรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวและ
นาความรู้ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนมีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
131 หน่วยกิต
1.วิชาชีพครู
53 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
35 หน่วยกิต
วิชาการปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 หน่วยกิต
วิชาชีพครู(เลือก)
4 หน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนมีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
1.วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
46 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
32 หน่วยกิต
วิชาการปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
12 หน่วยกิต
วิชาชีพครู(เลือก)
2 หน่วยกิต
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- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับเปลี่ยน
ไปตามมหาวิทยาลัยกาหนด
- ลดจานวนหน่วยกิตรวมเป็น 163
หน่วยกิต
- ปรับหน่วยกิตวิชาวิชาชีพครูบังคับ
เป็น 32 หน่วย
- ปรับหน่วยกิตวิชาการปฏิบัติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เป็น 12
หน่วยกิต
- ปรับหน่วยกิตวิชาเอกบังคับ เป็น
51 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก(เลือก)
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
78
57
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก(เลือก)
วิชาการสอนวิชาเอก
- เลือกวิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

เหตุผล

81
51
20
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

- เพิ่มกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 6
หน่วยกิต
- ปรับหน่วยกิตวิชาเอก(เลือก) เป็น
20 หน่วยกิต
-เพิ่มกลุ่มวิชาเลือกวิชาเอกเลือกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอก เป็นไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2559

หมวดวิชาชีพครูบังคับ
1012101 การศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5) Education and Self Actualization for Teachers
ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษา
ไทย ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็น
ผู้นาทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์จาลอง ค่ายอาสาและอื่ นๆ

- 75 -

หมวดวิชาชีพครูบังคับ
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6) Philosophy and Self-actualization
ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ย
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หล
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด ความรอบรู้ในเนื้อ
การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อพ
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏ
วิชาชีพ

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2559

-ไม่ม-ี

1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5) Language and Culture for teach
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะพื้นฐานในการ
หลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตข
ความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

- 76 -

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2559

1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
English for Teachers
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ใน
และการจัดการในชั้นเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
ในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Design and School Curriculum Development
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้นและตัวชีว้ ัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัตกิ ารสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การ
ประเมินหลักสูตร การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น การสร้างรายวิชาอิงมาตรฐาน การออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและอิงมาตรฐาน
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1022001

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลัก สูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลัก สูตร การวิเครา
หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทาหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผ
พัฒนาหลักสูตร

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2559

1022002 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principle of Learning Management
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการ
เรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และการจาแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล ฝึกการ
ออกแบบการเรียนรู้และทาแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Principle of Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนร
การจั ดการชั้นเรีย น การพัฒนาศูนย์ก ารเรีย นในสถานศึก ษา การจัดทาแผนการเรีย นรู้แ ละนาไปสู่ก ารปฏิบ
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
Innovation and Education Information Technology
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหา
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารส
ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ฝึกปฎิบัตกิ ารออกแบบการสร้างแบบการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเร

- 78 -

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2559

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี แสวงหา สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for teacher
Psychology for teacher
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา การจัดบริการแนะ
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา จิตว
แนวในสถานศึกษา การให้คาปรึกษา และการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี คาปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช
การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
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กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2559

1043002 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจยั รูปแบบการวิจยั การออกแบบการวิจยั กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การเสนอโครงร่างการวิจยั ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย นาเสนอผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ในการพัฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรีย น
การสอนและพัฒนาผู้เรียน
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1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจ
เรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัต
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชาชีพครู พ.ศ. 2559

-ไม่ม-ี

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภ
คุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒน
ต่อเนื่อง การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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1003101 การฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
การศึกษาสังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนของนักเรียนการบริหารจัดการของนักเรียนสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาหรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกตและมีส่ วน
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย2สัปดาห์

1003101 การฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนา
บริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู

1004102 การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
1004102 การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
Practicum 2
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย วางแผนและจัดทาแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ อภิปราย แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษา
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ
หรือตามกลุ่มสารการเรียนรู้สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้ทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การส
ภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู
คะแนนการวิจัยแก้ปัญ หาผู้เรียน การพั ฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ ปฏิบัติก ารจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เ
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน
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วิชาชีพครูเลือก
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การเรียนรู้
2(1-2-3)
Classroom Management and Environment for Learning
แนวคิด หลักการและความสาคัญการบริหาร จัดการชั้นเรียน ห้องเรียนสร้างสรรค์และกลยุทธ์การบริ หารจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และแหล่ง เรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

- ไม่ม-ี

- ไม่ม-ี

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้

- ไม่ม-ี

1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
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Educational Administration Leadership
แนวคิ ด ทฤษฎี หลัก การของภาวะผู้น า การเสริม สร้า งภาวะผู้ น าทางการศึ ก ษา การคิด อย่
ความสัมพันธ์ทั้งในระดับ บุคคล ระดับ องค์ก ารและการสื่อ สารสารสนเทศในยุคแห่ งการเรีย นรู้ การจัดการแ
การศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเ
การศึกษานาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3) Medias Texts Construction
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การ
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต
ตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ การสร้างและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน
ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบส
บุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4) Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความสาคัญของการศึกษาพิเศษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความสาคัญและความรู้พื้นฐานของการศึกษาแบบเรียนรวมล
ประเภทเด็กพิเศษการปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และ

-ไม่ม-ี

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
2(2-0-4)
Guidance and Activities for Student Development
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ความหมาย ความสาคัญและปรัชญาการ
แนะแนว คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรร
แนวในสถานศึก ษาและความหมาย ความสาคัญ จุ ดมุ่งหมายของกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียนหลัก การขอบข่าย แ
แนวทางในการจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิชาวิชาชีพครูปฏิบัติ
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

-ไม่ม-ี

1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Thai Language for Communication of Teachers
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ

-ไม่ม-ี

1005101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสาหรับครู
2(2-0-4)
English Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสา
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

-ไม่ม-ี

1024001 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารสาหรับครู
2(2-0-4)
Chinese Language for Communication of Teachers
การใช้ทัก ษะภาษาจีนเพื่อ การสื่อ สาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่ านและการเขี ยนภ
ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

-ไม่ม-ี

1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2(1-2-3) Computers for Education
ความหมาย ความสาคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดทา
นาเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
วิชาวิชาชีพครูปฏิบัติ
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6(540)
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Internship 1
Internship 1
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความร
ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิ คและยุทธวิธีใน การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผลนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องม
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบกา
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจาชั้น งานธุรการชั้นเรียน งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียน อื่นที่ได้รบั มอบหมาย
และงานความสัมพันธ์กับชุมชน

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
1005104 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
Internship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ปรับปรุงและพัฒนาการ
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน นาปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนม
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความ
และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่ได้ร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รายวิชาบังคับ
1221101 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
ศึกษาระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง หลักการเขียน
ตัวอักษรจีนเบื้องต้น ศึกษาคาศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนใน
ชีวิตประจาวัน โดยเรียนรู้คาศัพท์ประมาณ 500 คา ฝึกเขียน อ่าน
คาศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย ฝึกสนทนาประโยคง่าย ๆ
ที่ใช้อยู่เสมอในชีวิตประจาวัน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์
ภาษาจีนเบื้องต้น และฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน
1222102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
ศึกษาคาศัพท์ในชีวิตประจาวันทั่วไป โดยศึกษาคาศัพท์
เพิ่มขึ้น 500 คา ฝึกเขียนอ่าน ฟัง พูด คาศัพท์ วลี ประโยคและ
ข้อความที่ยาวขึ้น ฝึกสนทนาบทสนนาที่ยากขึ้น และศึกษาโครงสร้าง
รูปแบบประโยคที่ยากขึ้นที่มเี นื้อหาต่อจากภาษาจีนระดับต้น 1
1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)

รายวิชาบังคับ
1221101 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
Basic Chinese 1
การศึกษาระบบสัทอักษรจีนกลาง (Chinese Phonetic
Alphabet ) หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้นออย่างถูกต้อง ศึกษาคาศัพท์
พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวผูเ้ รียนในชีวิตประจาวัน โดยเรียนรูค้ าศัพท์
ประมาณ 600 คา สนทนาขึ้นพื้นฐานและศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นของ
ภาษาจีน
1222102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
Basic Chinese 2
ต่อเนื่องจากรายวิชา 1222102 ภาษาจีนระดับต้น 1 โดยศึกษา
คาศัพท์ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400 คา ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน คาศัพท์ วลี
และประโยคข้อความที่ยาวขึ้น ฝึกเขียนอักษรอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน
1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
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เหตุผล
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- ปรับคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบัน

- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพิ่มคาศัพท์ขึ้นจากเดิม เพื่อให้ผู้

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
Intermediate Chinese 1
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น เน้นการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ และการใช้
ภาษาสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยเรียนรู้คาศัพท์ใหม่อีก
500 คา
1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 2
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาซับซ้อนยิ่งขึ้นและต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 1
โดยเน้นความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาที่กะทัดรัดและสละสลวย
ได้ถูกต้องกับเนื้อหา เรียนรูค้ าศัพท์ใหม่อีก 500 คา
1223105 ภาษาจีนระดับสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Chinese 1
ศึกษางานเขียนต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี สารคดี และการจด
บันทึกย่อ สามารถขยายความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งความ
จับประเด็นใจความหลักและพลความได้ โดยเรียนรูค้ าศัพท์ใหม่อีก
500 คา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Intermediate Chinese 1
การศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนทีม่ ีเนือ้ หา
ซับซ้อนขึ้น เน้นการวิเคราะห์เนื้อหาสาระและการใช้ภาษาสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้องและรวมเร็ว และเรียนรู้คาศัพท์เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ
600 คา
1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3 (2-2-5)
Intermediate Chinese 2
ต่อเนื่องจากรายวิชา 1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 ศึกษา
และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นโดยเน้นความ
เข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาที่กะทัดรัดและสละสลวยได้ถูกต้องกับ
เนื้อหา พร้อมทั้งเรียนรู้คาศัพท์ใหม่เพิ่มอีกประมาณ 700 คา
1223105 ภาษาจีนระดับสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Chinese 1
การศึกษางานเขียนต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี สารคดี และการจด
บันทึกย่อ สามารถขยายความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งความจับ
ประเด็นใจความหลักและพลความได้ โดยเรียนรู้คาศัพท์ใหม่อีก 800 คา

เหตุผล
เรียนรูล้ ึกซึ้งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1223106 ภาษาจีนระดับสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Chinese 2
ศึกษางานเขียนต่าง ๆ ที่ยาวขึ้น ยากขึ้นสลับซับซ้อนมาก
ขึ้น ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับสูง 1 เพื่อให้สามารถจับใจความสาคัญ
และสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่ศึกษาได้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้
ควรเรียนรู้คาศัพท์ใหม่อีก 500 คา
1221107 สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง
3(2-2-5)
Chinese Phonetics

1223106 ภาษาจีนระดับสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Chinese 2
ต่อเนื่องจากรายวิชา 1223105 ภาษาจีนระดับสูง 1 ศึกษางาน
เขียนต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้สามารถจับใจความสาคัญและสรุป
เนื้อหาและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ศึกษาได้ พร้อมทั้งเรียนรูค้ าศัพท์
ใหม่เพิ่มอีกประมาณ 800 คา
1224109 ระบบเสียงในภาษาจีนกลาง
3(2-2-5)
Chinese Phonological System

- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพิ่มคาศัพท์ขึ้นจากเดิม เพื่อให้ผู้
เรียนรูล้ ึกซึ้งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพิ่มคาศัพท์ขึ้นจากเดิม เพื่อให้ผู้
เรียนรูล้ ึกซึ้งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพิ่มคาศัพท์ขึ้นจากเดิม เพื่อให้ผู้
เรียนรูล้ ึกซึ้งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีน หน่วยเสียง การเน้นเสียง
และแยกแยะออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาษาไทย ทั้งเรียนรู้พื้นฐานทั่วไป
เกี่ยวกับภาษาถิ่นต่างๆ ของจีน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การศึกษาระบบเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
ในเชิงภาษาศาสตร์ ศึกษาอวัยวะในการออกเสียงภาษาจีน รวมถึงวิเคราะห์
ปัญหาในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบ
เสียงภาษาจีนและภาษาไทย เพื่อนามาแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง

เหตุผล

1222108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
1222108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Grammar 1
Chinese Grammar 1
ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างของภาษาจีน ได้แก่
การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีน ได้แก่
หน่วยคา ชนิดของคา วลี และประโยค รวมทั้งฝึกการเขียนและการใช้ หน่วยคา ชนิดของคา วลี และประโยค รวมทั้งฝึกการเขียนและการใช้
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน

- ปรับคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบัน

1222109 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Grammar 2
การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของภาษาจีนที่
ซับซ้อนขึ้น ฝึกวิเคราะห์แยกแยะประโยครูปแบบต่างๆ และสามารถแก้ไข
ประโยคที่ผิดให้ถูกต้องได้
1222201 การอ่านภาษาจีน 1
3(3-0-6)
1222201 การอ่านภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Reading 1
Chinese Reading 1
ศึกษารากคาศัพท์ การเดาความหมายจากคาที่เกีย่ วข้อง
การศึกษารากคาศัพท์ การเดาความหมายจากคาที่เกีย่ วข้อง ฝึก
ฝึกอ่านจับใจความสาคัญ ฝึกอ่านเร็ว เพื่อฝึกสรุปและย่อความ ฝึก
อ่านจับใจความสาคัญ ฝึกอ่านเร็ว เพื่อฝึกสรุปและย่อความ ฝึกวิเคราะห์
วิเคราะห์ และแสดงทัศนะเกีย่ วกับเนื้อหาที่อ่าน เช่น ประกาศอนุเฉท และแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาทีอ่ ่าน เช่น ประกาศอนุเฉท การบรรยาย
การบรรยาย เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น
เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น
1223203 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1223204 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Writing 1
Chinese Writing 1
ฝึกการเขียนข้อความอย่างง่าย เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เช่น
การฝึกเขียนข้อความอย่างง่าย เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เช่น
บันทึกประจาวัน จดหมายส่วนตัว เพื่อฝึกให้สามารถใช้คาศัพท์ต่าง ๆ บันทึกประจาวัน จดหมายส่วนตัว และโครงสร้างประโยคที่เรียนมาแล้ว
และโครงสร้างประโยคที่เรียนมาแล้ว นามาสื่อความหมายและ
นามาสื่อความหมายและถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้

- เพิ่มเติมเป็นรายวิชาวิชาเอกบังคับ
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คงเดิม

-ปรับแก้รหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบได้
1223205 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translations 1
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และ
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปล
ข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได้
1224207 การอ่านหนังสือพิมพ์จนี 1
3(3-0-6)
Reading of Chinese Newspaper 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1223207 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translations 1
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และภาษาจีน
เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคสั้นๆ จนถึงการแปลข้อความ บท
สนทนา และบทความขนาดสั้นได้

เหตุผล
- ปรับแก้รหัสรายวิชา

- เพิ่มทรายวิชาเพื่อให้เป็นรายวิชาเอกเลือก

ฝึกอ่านข่าวและบทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ทั้งในและต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์ บทความทาง
การเมือง โดยเน้นการเข้าใจคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์

1221601 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝึกฟังและพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การเล่าเรื่อง
การอธิบายอย่างง่าย เพื่อฝึกใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน
ถูกต้อง โดยเน้นความสามารถและทักษะในการฟังและการพูด

1221601 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝึกฟังและพูดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การเล่าเรื่อง การ
อธิบายอย่างง่าย เพื่อฝึกใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจนถูกต้อง โดย
เน้นความสามารถและทักษะในการฟังและการพูด

- คงเดิม

1221602 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
ฝึกการฟังและการพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและ
การพูดภาษาจีน 1 ฝึกฟังและพูดในรูปแบบของการสนทนาในหัวข้อที่
กาหนด ฝึกพูดในกลุม่ ในที่ประชุม โดยเน้นการใช้ถ้อยคาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

1221602 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
ฝึกฟังและพูดบทสนทนาต่อเนื่องจากการฟังและการพูด
ภาษาจีน 1 ฝึกฟังและพูดในรูปแบบของการสนทนาในหัวข้อที่กาหนด ฝึก
พูดในกลุ่ม ในที่ประชุม โดยเน้นการใช้ถ้อยคาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
1224603 การพูดภาษาจีนในที่ชมุ ชน
3(2-2-5)
Chinese public speaking
ฝึกทักษะด้านการพูดภาษาจีน โดยเน้นการพูดคุยโต้ตอบใน
ชุมชนตามสถานการณ์ต่างๆ และการพูดในที่ชุมชนตามหลักวาทศิลป์จีน

- คงเดิม
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- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
เน้นประสิทธิผลของการแสดงออกถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
คาศัพท์
1223608 ภาษาอังกฤษสาหรับครูภาษาจีน
3(2-2-5)
1223404 ภาษาอังกฤษสาหรับครูภาษาจีน
3(2-2-5)
- ปรับปรุงรหัสรายวิชาเพื่อการจัดลาดับความสาคัญของรายวิชา
English for Chinese Teachers
English for Chinese Teachers
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากสื่อ
จากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความ สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางจีนศึกษา
ทางจีนศึกษา คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้
คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึก
พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ
ทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทัง้ การ
ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนาเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์
นาเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์
อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
ทางภาษา
1221401 ประวัตศิ าสตร์จนี และวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese History and Chinese Culture
ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญทางประประวัติศาสตร์จีน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม
จีนได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมในวันสาคัญต่างๆ รวมไปถึง
ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และมารยาทของจีนที่
ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

- ตัดรายวิชาออกจากหลักสูตร

1223401 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
2(2-0-4)
- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Introduction to China
การศึกษาลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงเศรษฐกิจการค้าของประเทศจีน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันโดยสังเขป
1223402 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
2(2-0-4)
Common Knowledge about Chinese History
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- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การลาดับเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์จีน และบุคคล
สาคัญในยุคสมัยต่างๆ ของประเทศ รวมไปถึงลาดับราชวงศ์ต่างๆ ตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยสังเขป

เหตุผล

1224403 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
2(2-0-4)
- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Common Knowledge about Chinese Culture
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมในประเทศจีน
ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม และวันสาคัญต่างๆ รวมไปถึง ค่านิยม ศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์และมารยาทของชนชาวจีน สอดแทรกคุณค่าทางวัฒนธรรม
จีนที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
1223402 นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6)
Evolution Proverbial Tales
ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เน้นคติธรรมและ
ปรัชญาชีวิตและรู้จักใช้สภุ าษิตจีนที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

1224409 นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6)
- ปรับปรุงรหัสวิชา
Evolution Proverbial Tales
- เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เป็นรายวิชาเอกเลือก
ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เน้นคติธรรมและปรัชญา
ชีวิตและรู้จักใช้สภุ าษิตจีนทีไ่ ด้เรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม

หมวดรายวิชาการสอนวิชาเอก
1223111 เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
Chinese teaching Techniques as a Foreign
Language
ศึกษาหลักการ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่วิธีการออกเสียง การฟัง การพูด การอ่าน
การเขียนและไวยากรณ์ภาษาจีนระดับพื้นฐาน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะ
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

1223501 เทคนิคการสอนภาษาจีนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Chinese teaching techniques for Thai Language
Learning Students
การศึกษาหลักการ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีน โดยเน้นที่วธิ ีการ
ออกเสียง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและไวยากรณ์ภาษาจีน
ระดับพื้นฐาน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการสอนหน้าชั้นเรียน
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- ปรับปรุงรหัสรายวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1224012 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Methods and Approaches in Teaching
Chinese
สารวจวิธีการสอน และแนวโน้มในการสอนภาษาจีน ฝึก
ปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมายและนาไปใช้ในชั้นเรียน
สังเกตการณ์สอน และวิเคราะห์บทเรียนที่ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล รวมทั้งการฝึกสอน โดยวิธีการทดลองสอนในชั้นเรียนเพือ่
เป็นการฝึกการแก้ปัญหาการเรียนการสอน

1223502 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
3(2-2-5)
Management of Learning Activities for Chinese
Language
การศึกษาและสารวจวิธีการสอน แนวโน้มการสอนภาษาจีน การ
จัดกิจกรรมการเรียนทีส่ ่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการ
สอนภาษาเพื่อสื่อความหมายและนาไปใช้ในชั้นเรียน สังเกตการณ์สอน และ
วิเคราะห์บทเรียนที่ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการฝึกสอน โดยวิธีการ
ทดลองสอนในชั้นเรียน

วิชาเอกเลือก

วิชาเอกเลือก

- ปรับรหัสรายวิชาและเปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบัน

1222109 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Grammar 2
ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างของภาษาจีนที่
ซับซ้อนขึ้น ฝึกวิเคราะห์แยกแยะประโยครูปแบบต่างๆ และสามารถ
แก้ไขประโยคที่ผดิ ให้ถูกต้องได้

- เพิ่มรายวิชาเพื่อให้เป็นรายวิชาเอกบังคับ

1224113 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย 3(3-0-6)
Thai and Chinese Comparative Studies
ค้นคว้า วิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย
ให้เห็นความแตกต่างพื้นฐานทางด้านไวยากรณ์ทั้งภาษาจีนและ
ภาษาไทย

- ตัดรายวิชาออก

1222202 การอ่านภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Reading 2
อ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ
ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี โดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้

1222202 การอ่านภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Reading 2
การอ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้ง
บันเทิงคดี และสารคดี โดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
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- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

ความเข้าใจจากข้อความที่อ่าน สามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณ์จาก
เรื่องที่อ่าน และสรุปใจความและย่อเรื่องบทอ่านนั้นๆ ได้

จากข้อความที่อ่าน สามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน และสรุป
ใจความและย่อเรื่องบทอ่านนั้นๆ ได้
1222203 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(3-0-6)
Reading of Chinese Newspaper
ฝึกอ่านข่าวและบทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ ทั้งในและต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์ บทความทาง
การเมือง โดยเน้นการเข้าใจคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์

- ย้ายรายวิชามาจากรายวิชาเอกบังคับ

1223204 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Writing 2
ฝึกเขียนข้อความตามประเพณีนิยม เช่น จดหมายธุรกิจ
บัตรเชิญ บัตรอวยพร ข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ตลอดจน
บทความขนาดสั้น เพื่อนาคาศัพท์ต่าง ๆ และโครงสร้างประโยคที่มี
ความซับซ้อนเขียนสื่อแสดงความประสงค์ของตนและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ชีวิตประจาวันได้

1223205 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Writing 2
ฝึกเขียนข้อความตามประเพณีนิยม ประเภทจดหมายธุรกิจ บัตร
เชิญ บัตรอวยพร ข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ตลอดจนบทความขนาดสั้น
เพื่อนาคาศัพท์ต่าง ๆ และโครงสร้างประโยคทีม่ ีความซับซ้อนเขียนสือ่ แสดง
ความประสงค์ของตนและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ชีวิตประจาวัน
ได้

- ปรับปรุงรหัสรายวิชา

1223206 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation 2
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และ
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ต่อเนื่องจากการแปลภาษาจีน 1 ฝึกแปล
ข้อความบทแปลที่ยากขึ้น ฝึกแปลบทความจากเอกสาร สุนทรพจน์
จดหมายประเภทต่าง ๆ บทคัดย่อ และเรื่องสั้น
1224208 การอ่านหนังสือพิมพ์จนี 2
3(3-0-6)
Reading of Chinese Newspaper 2
ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ข่าว และบทความต่าง ๆ
ได้ในหนังสือพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยศึกษารูปแบบวิธีการเขียน

1224208 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
- ปรับปรุงรหัสรายวิชา
Chinese Translation 2
การศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และ
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ต่อเนื่องจากการแปลภาษาจีน 1 ฝึกแปลข้อความบท
แปลที่ยากขึ้น ฝึกแปลบทความจากเอกสาร สุนทรพจน์ จดหมายประเภทต่าง
ๆ บทคัดย่อ และเรื่องสั้น
- ตัดรายวิชาออก
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การใช้คา ตลอดจนวัตถุประสงค์และทัศนะของผูเ้ ขียน
1224209 การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Report Writing
ฝึกการเขียนรายงานค้นคว้าเป็นภาษาจีน การ
ตีความหมายหัวข้อเรื่อง วางโครงเรื่อง วิธีรวมรวบข้อมูลจากการอ่าน
การเรียบเรียงเนื้อความ การใช้ถ้อยคาที่มีน้าหนักในการอ้างเหตุผล
การเขียนเชิงอรรถ ดรรชนี บรรณานุกรม และสรุปรวบยอดความ
คิดเห็น

1223206 การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Report Writing
ฝึกเขียนรายงานค้นคว้าเป็นภาษาจีน การตีความหมายหัวข้อเรื่อง
วางโครงเรื่อง วิธีรวมรวบข้อมูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเนื้อความ การใช้
ถ้อยคาที่มีน้าหนักในการอ้างเหตุผล การเขียนเชิงอรรถ ดรรชนี บรรณานุกรม
และสรุปรวบยอดความคิดเห็น

- ปรับปรุงรหัสรายวิชา

1225210 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรที่มีชื่อเสียง เพื่อให้
เข้าใจลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์และความหมาย โดยเฉพาะข้อ
แตกต่างในด้านการใช้ศัพท์และหลักภาษา ระหว่างภาษาจีนโบราณ
และภาษาจีนปัจจุบัน
1223603 ภาษาจีนเพือ่ การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Chinese for Tourism
ศึกษาคาศัพท์ และฝึกทักษะในด้านการฟังและพูดใน
สานวนที่เกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวและแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จาลองในการปฏิบตั ิงาน
เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น

1224405 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
- ปรับปรุงรหัสรายวิชา
Classical Chinese
ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรรที่มีชื่อเสียง เพื่อให้เข้าใจ
ลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์และความหมาย โดยเฉพาะข้อแตกต่างในด้านการ
ใช้ศัพท์และหลักภาษา ระหว่างภาษาจีนโบราณและภาษาจีนปัจจุบนั
- ตัดรายวิชาออกจากหลักสูตร

1223604 ภาษาจีนเพือ่ การเลขานุการ
3(2-2-5)
Chinese for Secretarial Science
ศึกษาภาษาจีนสาหรับงานเลขานุการ เน้นการใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสาร เช่น การบันทึกข้อความ การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่
ติดต่อทั้งภายในและภายนอกบริษทั พร้อมทั้งศึกษาศัพท์เทคนิค และ

- ตัดรายวิชาออกจากหลักสูตร
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สานวนที่จาเป็นในงานเลขานุการ
1223605 ภาษาจีนเพือ่ การโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Hotel
ศึกษาคาศัพท์และฝึกทักษะในด้านการฟังและ พูด ของ
สานวนภาษาที่ใช้ในการบริการ สือ่ สารในโรงแรมโดยใช้สถานการณ์
จาลอง และฝึกปฏิบตั ิในโรงแรม เช่น งานต้อนรับ งานล่วงหน้า
ภัตตาคาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น

- ตัดรายวิชาออกจากหลักสูตร

1223606 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Chinese
ศึกษาคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่จาเป็นต้องใช้ใน
การทางานในหน่วยงานธุรกิจ เช่น โครงสร้างหน่วยงาน ตาแหน่งงาน
และงานในหน้าที่ การพูดและการรับโทรศัพท์ การนัดหมายและการ
สื่อสาร วิธีปฏิบัติตนและวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจ
1223607 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Chinese for International Trade
ศึกษาคาศัพท์ และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศ และการทูต รวมไปถึงการปฏิบัตติ น

- ตัดรายวิชาออกจากหลักสูตร

1224403 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
3(3-0-6)
Modern and Contemporary Chinese
Literature
ศึกษาและฝึกอ่านวิเคราะห์บทคัดเลือกจากวรรณกรรม
สมัยใหม่และร่วมสมัยของจีนที่มีชอื่ เสียง ในแง่ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยม เพื่อสามารถจับใจความสาคัญและ
สรุปเนื้อหาได้

- ตัดรายวิชาออกจากหลักสูตร

- ตัดรายวิชาออกจากหลักสูตร
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1224404 เรื่องสั้นจีน
3(3-0-6)
Chinese Short Stories
ศึกษาเรื่องสั้นร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของจีน เพื่อสามารถจับ
ใจความจากเรื่องที่อ่านและสรุปเนือ้ หาได้ และมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวจีน

1224406 วรรณกรรมเรื่องสั้นจีน 3
(3-0-6)
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
Short Chinese Literature
ปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมและเรื่องสั้นร่วมสมัยทีม่ ี
ชื่อเสียงของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านและสรุปเนื้อหาได้ มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวจีนในเนื้อหา
ของวรรณกรรมและเรื่องสั้น

1222405 วรรณคดีจีน
3(3-0-6)
Chinese Literature
ศึกษาลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่
สาคัญของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ถัง โดย
คัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแต่ละสมัย

1224407 วรรณคดีจีน
3(3-0-6)
- ปรับปรุงรหัสรายวิชา
Chinese Literature
ศึกษาลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ ที่สาคัญของ
วรรณคดีจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงราชวงศ์ถัง โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนที่
มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในแต่ละสมัย
1224408 ศิลปะการเขียนพู่กนั จีน
3(2-2-5)
Chinese Calligraphy Art
ศึกษาหลักการเขียนและวิธีการเขียนอักษรจีนและวาดภาพจีน
เบื้องต้นด้วยพู่กันจีนอย่างถูกต้อง และมีศลิ ปะในการเขียนอักษรจีนรูปแบบ
ต่างๆที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ศึกษาวิธีการสอนพู่กันจีนได้อย่างถูกต้อง และ
ศึกษาอุปกรณ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนพู่กันจีน
1224404 วิวัฒนาการอักษรจีน 3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
การศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัย
อักษรจารึกโบราณจนถึงระบบตัวอักษรสมัยปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง
ของตัวอักษรจีน และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย
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-

เพิม่ รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนเอก

วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนเอก

1223110 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพือ่ การสอนภาษาจีน 3(22-5)
Computer and Technology for Chinese Teaching
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนในการสอนที่หลากหลาย ฝึก
ทักษะการพิมพ์ภาษาจีนและสืบค้นแหล่งข้อมูลภาษาจีนทาง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และฝึกจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาจีน

1224504 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)
- ปรับปรุงรหัสรายวิชา
Computer and Technology for Chinese Teaching
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ปัจจุบนั
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนในการสอนที่หลากหลาย ฝึกทักษะการพิมพ์
ภาษาจีนและสืบค้นแหล่งข้อมูลภาษาจีนทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
และฝึกจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิคส์เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน
1224503 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)
- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Chinese teaching and learning method for seminar
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์และอภิปรายการเรียนการสอน
ภาษาจีนในแต่ระช่วงชั้น รวมถึงปัญหาที่พบในการเรียนการสอนและแนว
ทางแก้ไขปัญหา ศึกษาวิธีการจัดการสัมมนาตลอดจนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาจีนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาจีน
1224505 การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)
- เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Instructional media for Chinese teaching
การวิเคราะห์และสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งสื่อทามือและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งเกณฑ์การคัดเลือกสื่อแบบเรียนและประเมินคุณภาพ
ของสื่อ
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ย
เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับ อุดมศึกษาของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้ อ 5 ให้ ม หาวิท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาในสาขาวิช าต่ า งๆ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่ งภาคการศึกษาปกติ ส าหรั บ การจั ดการเรียนการสอนรายวิช าใดๆ ที่เป็ นหลั กสู ตรอิส ระระยะสั้ น
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
สาหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ๆ ที่ เที ย บเท่ า และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การโดยการสอบคั ด เลื อ ก หรื อ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้
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ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิ ช า โดยน าประสบการณ์ หรือ ผลการเรีย นรายวิ ช าจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ กษาอื่ น ที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
กาหนดหน่ ว ยกิต รวมและระยะเวลาของหลั กสู ต รแต่ ล ะสาขาวิ ช า ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
อุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้ มีอาจารย์ที่ปรึ กษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้ าที่ให้คาปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่
แตกต่างไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่
พ้น สภาพการเป็น นักศึกษา ด้ วยเหตุ ไม่ ลงทะเบี ยนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ ได้รักษาสภาพการเป็ น
นักศึกษาก็ได้
ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอี ยดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 17 ในกรณี ที่ รายวิช าเดี ย วกัน มี อาจารย์ ผู้ส อนหลายคน ให้ อาจารย์ ผู้ส อนทุ กคนร่ว มกัน จัด ท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุ มดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคั บนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี ที่ มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรมี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริญ ญาตรี เพื่ อ ก ากั บ มาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพในการ
ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั งคั บ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ าด้ ว ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548”
ข้ อ 2 บรรดาข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว น ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549
เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบี ย นและประมวลผล” หมายความว่า หน่ วยงานในส านั กส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ย นถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ ถัดจากภาคเรีย นที่ นั กศึก ษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้า ศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิช าที่กาหนดให้ ประเมินลั กษณะอื่น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้
6.1 สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
+
D
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ระดับ คะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดั บ คะแนนเป็ น “E” ในรายวิช าใด ต้องลงทะเบี ยนและเรียนวิช านั้น ใหม่ จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน เพิ่มเติม
ตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้
ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาค

เรียน
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและ

ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์

(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้ บั น ทึ ก ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้อง

ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป

(2) เป็นรายวิชาที่นั กศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
คาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้ สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่ นั ก ศึ ก ษาคนใด อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งส่ ง บั น ทึ ก
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้ส อนไม่รายงานผลการประเมิน เป็ น ค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสั ญ ลั กษณ์ อื่นใด และมิใช่รายวิช าที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สถาบั น ราชภั ฏ หรื อ หลั ก สู ต รที่ อ นุ มั ติ โดยสภาการฝึ ก หั ด ครู เข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี (หลั ง
อนุ ป ริ ญ ญา) จะลงทะเบี ย นรายวิช าซ้าหรือรายวิช าเที ยบเท่ ากับ รายวิช าที่ เคยศึก ษามาแล้ ว ในระดั บ
อนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย

12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิช าที่ เป็ น วิ ช าเที ย บเท่ าตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดให้ นั บ หน่ว ยกิต และค่าระดับ คะแนนเฉพาะวิช าที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่ าร้อยละ 80
ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมด หรื อ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 แต่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กาหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่นที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5 ภาคเรียน
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3 ปี และไม่ ต่า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นั กศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรีย นหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้ง แต่เริ่มเข้าเรียน
กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้ เลื อกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20 ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ที่ จะได้ รับ เกี ยรติ นิ ยม ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูต รได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า
3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง

20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน
11 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ ที่ ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดั บที่ ไม่ ต่ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรใน
ระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการ
เรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผล
การเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรค
ต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วย
กิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน ข้อ 4
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการ
เรีย นรายวิ ช า จะต้ อ งเป็ น การอบรมหรือ การศึ ก ษาโดยระบบอื่ น ที่ จั ด ขึ้ น ส าหรั บ ผู้ มี ค วามรู้พื้ น ฐานระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนา
เงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ ได้ รับ การยกเว้น รายวิชา รวมแล้ วต้องไม่ เกินสองในสามของหน่ วย
กิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้ องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ
(4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รในระบบปกติ ข อง
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามโครงการอื่ น ที่ ใช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้ อ 11 การโอนผลการเรี ย น และการยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัย
ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1940/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
………………………………………

เพื่อ ให้ ห มวดวิช าศึกษาทั่ วไป มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร ได้ มีการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงทุกๆ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 31 แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ดังนี้
อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธาน
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้าที่ พั ฒ นาและปรับ ปรุงหมวดวิช าศึกษาทั่ ว ไป (ฉบับ ปรับ ปรุง
พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-146-

-147-

-148-

-149-

-150-

-151-

-152--

ภาคผนวก ง
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2550 ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตพะเยา)
2556 M.Ed. (Teaching Chinese
Soochow University
to Speakers of Other Languages)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2558 )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1222306 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
1221302 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1222108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
1223111 เทคนิคการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู
2(2-0-4)
ภาระงานสอนใน
หลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1224113 การเปรียบเทียบภาษาจีนและภาษาไทย
3(3-0-6)
1221107 สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง
3(2-2-5)
1221301 การฟังและการพุดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1222303 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
1222108 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
1222306 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู
2(2-0-4)
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
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ชื่อ นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2553 ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 M.Ed. (Teaching Chinese
Tianjin Normal University
to Speakers of Other Languages)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2558 )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1223205 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1224405 วรรณคดีจีน
3(3-0-6)
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ
2(2-0-4)
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1223402 นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6)
1224012 พฤติกรรมการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
1222202 การอ่านภาษาจีน 2
3(3-0-6)
1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี

ชื่อ นางสาวนันท์นภัส ชิตนุรตั น์ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2552 ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 M.A. (Linguistics and
Tianjin Normal University
Applied Linguistics)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2558 )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1571002 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1223205 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1221302 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี

ชื่อ นางสาวแสงระวี สังมณีโชติ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2554 B.A. (Chinese Language
Tianjin Normal University
and Culture)
2558 M.Ed. (Teaching Chinese
Tianjin Normal University
to Speakers of Other Languages)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2558 )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1573206 การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1221102 ภาษาจีนระดับต้น 2
3(2-2-5)
1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1223203 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1221101 ภาษาจีนระดับต้น 1
3(2-2-5)
1223308 ภาษาอังกฤษสาหรับครูจีน
3(2-2-5)
1221401 ประวัติศาสตร์จีนและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี

ชื่อ นาย Deng fei ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2555 B.Ed. (Business Administration)
Yunnan University
2557 M.Ed. (Teaching Chinese to
Yunnan University
Speakers of Other Languages)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2/2558 )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1572306 การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
1222306 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
1572104 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
1573207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1223110 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)
1574210 การอ่านภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
1224207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1
3(3-0-6)
1223209 การเขียนรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
1222310 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี

