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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

 

 



 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ( 4 ป ) 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

____________ 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

คณะ   :  ครุศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัส :    25511431102705 

    ชื่อหลักสูตร   

    ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ป)  

    ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Teaching of Chinese ( 4 year ) 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) 

 ชื่อยอ  :    ค.บ. (การสอนภาษาจีน)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education  (Teaching of Chinese)  

 ชื่อยอ  :    B.Ed. (Teaching of Chinese) 

 

3. วิชาเอก    

       ไมม ี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

 

 

 

 

 



 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

    5.3 ภาษาที่ใช  

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาจีน5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยที่สามารถใชภาษาไทยได  

    5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

    5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

5.7 องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

       หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชา

การสอนภาษาจีน (5 ป) หลักสูตรปรับปรุงปรุง พุทธศักราช 2558  

  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/ 2562   

เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 

เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมที่จะขอรับประเมนิและเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พุทธศักราช  2562 ในปการศึกษา 2564 หลังทําการ

เปดสอนเปนเวลา 2 ป 

 

 



 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 คร ู/ อาจารยในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.2 นักวิชาการทางดานการศึกษา 

8.3 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

8.4 พนักงานในบริษัทของตางประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 

    8.5 ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา 
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9. ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปพ.ศ.ที่

สําเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาวมลฤดี แซมา    

 

อาจารย M.A. 

 

ค.บ. 

Chinese Philology 

 

ภาษาจีน 

YunnanNormal 

University,China  

สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

2550 

 

2541 

2 นางเสาวคนธ  จันตะมาต  อาจารย M.TCSOL. 

 

ศศ.บ. 

Teaching Chinese to Speakers 

of Other Languages 

ภาษาจีน 

Zhengzhou 

University ,China 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2554 

 

2552 

3 นางสาวณาตยา  สิงหสุตีน  อาจารย M.TCSOL. 

 

ศศ.บ. 

Teaching Chinese to Speakers 

of Other Languages 

ภาษาจีน 

Zhengzhou 

University ,China 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2554 

 

2552 

4 นางสาวจิรปรียา เสนทรัพย อาจารย M.A. 

 

ศศ.บ 

linguistics and Applied 

Linguistics 

ภาษาจีน 

Dalian University of 

Foreign Languages,China 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

2558 

 

2554 

5 นางจันทรจิรา ชัยภมรฤทธิ ์ อาจารย ค.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ภาษาจีน      

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม  

2555 

2542 

 

 



 

 

 

 

*****  ขอมูลหลักสูตรเพิ่มเติม  ***** 
ระดับ ปริญญาตรี ติดตอเจาหนาที่ฝายหลักสูตร สํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร 

ระดับ บัณฑิตศึกษา ติดตอเจาหนาที่ฝายหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 


