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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาภาษาจีน  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chinese 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ช่ือเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ช่ือย่อ  (ไทย)  : ค.บ. (ภาษาจีน) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Chinese 
ช่ือย่อ  (อังกฤษ) : B.Ed. (Chinese) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
 - 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางวิชาชีพ (4 ปี) 
5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทยและภาษาจีน 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียง

ใต้ มหาวิทยาชนชาติกวางสี มหาวิทยาลัยยูนาน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัย
อื่นๆ โดยให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ไปเรียนภาษากับมหาวิทยาลัย 1 ภาคการศึกษา  

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 -  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563 

     เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
-  ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ  
    ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562  เมื่อวันท่ี 20  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 - ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย 
   ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 23  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 - ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
    ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 6  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 - ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563  เมื่อวันท่ี 17  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2565

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1  ครูสอนวิชาภาษาจีนในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านภาษาจีน 
8.3  ล่าม นักแปลหนังสือหรือนิตยสารภาคภาษาจีน 
8.4  อาชีพอื่นๆท่ีต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อส่ือสาร  

หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่างจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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9. ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นางสาวมนธนัตถ์ 
สินทร 

15102000XXXXX อาจารย์ Ph.D. (Teaching Chinese as Foreign Language) 

M.A. (Linguistics and Applied Linguistics, Field of 
specialization : Teaching Chinese as Foreign 
Language) 

ค.บ. (ภาษาจีน) 

Central China Normal 
University, China 

Guangxi University for 
Nationalities, China 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2561 

2556 

2552 

2 นางสาวกรกมล 
ธนะโรจน์รุ่งเรือง 

35710004XXXXX อาจารย์ Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Beijing Language and 
Culture University, China 

2560 

M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages)  

Jinan University, China 2555 

B.Ed. (Chinese Language Education) Jinan University, China 2553 

3 นางสาวสุภาพร 
อรุณะวงศา 

37699000XXXXX อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese as Foreign Language) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Wuhan University, China 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 
2542 

4 นางศุภรัสมิ์  
ศิรพุทธิพันธ ์

31006022XXXXX อาจารย์ ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏลำปาง 2542 
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5 Xie Xi E248XXXXX Lecturer M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages) 

B.A.(Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages) 

Sichuan University, 
China 

North China Institute of 
Science and Technology, 
China 

2562 

2558 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

   วิกฤตการณ์พัฒนาท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เกิดการแข่งขันในยุค
โลกาภิวัฒน์ การสร้างคนให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเป็นส่ิงสำคัญ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจึงเป็นเรื่องท่ีต้องให้ความสำคัญและควรเริ่มต้นอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
ในโลกของยุคข้อมูล ข่าวสารในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามกรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน  ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต  มุ่งยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  และส่งเสริมการปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดังนั้นการมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนจึงมี
ความจำเป็น และมีบทบาทสำคัญในการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุดในยุคปัจจุบัน  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
กำลังพัฒนาและต้องรับเอาความรู้ทางวิชาการจากประเทศต่าง ๆท่ีเจริญแล้วการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนและสามารถนำความรู้และประสบการณ์การเรียนไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของประชากรของประเทศในอนาคต 
     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

    ตามกรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความ
เข้มแข็งของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบัน
ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนครูสาขาวิชาภาษาจีนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพจึงส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ท้ังนี้ เป็นเพราะการขาดแคลนครูสาขาวิชา
ภาษาจีนในสถานศึกษา และแก้ปัญหาโดยนำครูผู้สอนซึ่งมีความถนัดในสาขาวิชาอื่นมาสอนแทน  ทำให้ขาดความรู้
ความสามารถทางด้านการสอน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีเป็นปัญหา
อันดับที่ 1 คือ ปัญหาทางการสอน ซึ่งครูผู้สอนส่วนมากยังขาดการนำเอาเทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ 
รวมถึงการเลือกกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ อันเนื่องมาจากครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาจีนโดยตรงยังมีจำนวนไม่
เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวชาวจีนมาท่องเท่ียวประเทศ
ไทยเป็นจำนวนมาก หากสถาบันการศึกษาสามารถผลิตครูสอนที่มีศักยภาพและคุณภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียน คนในชุมชนได้ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมมีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้น  

 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
 ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง  โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่
วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้ การ
ประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็น
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ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ท่ีเน้นผลลัพธ์               
การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ  ให้มีศักด์ิศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
วิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มี
ความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะความเช่ียวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
เป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพช้ันสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนจะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  
โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ต้ังแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสาร ท้ังทางด้านสังคม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม 
 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

     เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์
ภายนอกหรือ การพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
     12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกท้ังส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
      12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ของชาติ และสากล 
               12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
     13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น/หลักสูตรอื่น 
       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
คณ ะวิทยาศาสตร์และ เทคโน โลยี  คณะ เทคโน โลยี สารสน เทศ คณะวิ ทยาการ จัดการ  คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์  
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        13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ        
ครุศาสตร์ 
        13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  

   รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 

      13.3 การบริหารจัดการ 
              13.3.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ
ดำเนินการ 
              13.3.2 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าท่ีกำกับดูแล โดยประสานงานกับสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1  ปรัชญา  
 มุง่ผลิตครูสอนภาษาจีน ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ สามารถบูรณาการและจัดการเรียนรู้
อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพครู รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
 
    1.2  ความสำคัญของหลักสูตร  

 ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
เป็นสถาบันหลักท่ีทำหน้าท่ีผลิตครู จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รัฐบาล
ปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ส่ิงท่ีจะต้องประสบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน  การทำงานร่วมกับผู้อื่น การ
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่ิงเหล่านี้กำลังจะ
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งในด้าน
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงานด้านการใช้ภาษาและการคิดขั้นสูง (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 48) 

ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะกับการพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษ
ท่ี 21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตรแบบโมดูล
ท่ีออกแบบเป็นหน่วยการเรียนท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชัย 
วงษ์ใหญ่, 2554) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่นความรู้ท่ีสำคัญ แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนาทักษะการ
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คิดขั้นสูงและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์และคณะ, 2556; Wangner, 2012) 
รวมถึงพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นสำหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค 4.0 

ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ต้ังแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11-12 ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) อยู่ในช่วงเวลาเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนา
กลไกต่างๆ เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งจุดเน้นของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนามนุษย์
โดยตรง ดังท่ี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : ก) 

ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาจีนท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  มีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีน รวมท้ังผลิตครูท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมีทัศนคติและ
ดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข 

 
    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ในศาสตร์ภาษาจีนอย่างดี สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK 4) ขึ้นไป  

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ดังกล่าวในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจของประเทศและสากล 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา 
 1.3.3 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู 
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการรู้ด้านการสอนวิชาภาษาจีน สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพ
หรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าท่ี และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทาง
วิชาการ สามารถใช้ภาษาจีน และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าท่ีครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 



10 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ให้มมีาตรฐานไม่ต่ำ
กว่าท่ี สกอ. และคุรุสภากำหนด 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับชาติ 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
2. เอกสารหลักสูตรท่ีผ่านการ
ปรับปรุง 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการในอนาคต 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
สังคมและวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง
ภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีความรู้   สมรรถนะและเจต
คติท่ีทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน ให้ทำงานบริการแก่
องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
 

4. พัฒนาส่ือและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ให้มีความ 
ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงใน 
อนาคต 

1. สนับสนุนให้คณะ และสาขา
จัดหาอุปกรณ์ และหนังสือท่ีใช้ใน
การค้นคว้าท่ีทันสมัย 

1. ปริมาณของอุปกรณ์ และ 
หนังสือค้นคว้าท่ีทันสมัย และ 
เพียงพอต่อความต้องการของ 
ผู้เรียน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา
1.1  ระบบ

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6 )  

1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี  

2.  การดำเนินการหลักสูตร
2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 2.1.1  ระยะเวลาการศึกษา 
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน

2) การสำเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ
 (ดูข้อบงัคับฯ 2553 หมวด 10) 

2.1.2  การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา 
  เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ซ) 
 2.1.3  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

     เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ซ) 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ี 

กระทรวงศึกษารับรอง 
  2.2.2  มีค่านิยมเจตคติท่ีดีและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
 2.2.3  สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะวิชาชีพครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.2.4  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ซ  หมวด 2) 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2. 3. 2  นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับท่ีแตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
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2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีท่ีนักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามท่ีคณะกำหนด นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน ท้ังในด้านโครงสร้างทางภาษา และการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

2.4.3 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานในสาขาวิชาภาษาจีนตามท่ีสาขาวิชากำหนด 
สำหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีท่ีนักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามท่ีสาขากำหนด  
นักศึกษาจะได้รับการแจ้งผล และอาจารย์ท่ีปรึกษาจะมอบหมายงานเพื่อปรับความรู้พื้นฐานของตนเอง 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 0 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 0 0 60 60 60 
ชัน้ปีที่ 4 0 0 0 60 60 

รวมจำนวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 0 0 0 60 60 

     
2.6  งบประมาณตามแผน  
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบำรุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย) 

1,200,000 2,400,000 3,000,000* 4,800,000 4,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
(รายหัวนักศึกษา) 

36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

เงินเดือนบุคลากร 2,222,000 2,333,000 2,449,600 2,572,000 2,700,600 
รวมรายรับ 3,458,000 4,805,000 5,557,600 7,516,000 7,644,600 

 * ไม่ครอบคลุมค่าบำรุงการศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยจีน (MOU ) ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
รายละเอียดรายจ่าย 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2563 2564 2565 2566 2567 
ก. งบดำเนินการ      
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 เงินเดือนบุคลากร 2,222,000 2,333,000 2,449,600 2,572,000 2,700,600 
 ค่าตอบแทน* 200,000 200,000 300,000* 250,000 250,000 
 ค่าใช้สอย* 100,000 150,000 250,000* 200,000 200,000 
 ค่าวัสดุ 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000 

          รวม(ก) 2,622,000 2,833,000 3,199,600 3,222,000 3,350,600 
ข. งบลงทุน 

 ค่าครุภัณฑ์ 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 
    ค่าท่ีดิน - - - - - 
    ค่าส่ิงก่อสร้าง - - - - - 

รวม(ข) 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 
รวม (ก) + (ข) 2,722,000 2,983,000 3,399,600 3,472,000 3,600,600 
จำนวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ีใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร

นี้ 

19,300 บาท / คน / ปี 

* ครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการนิเทศนักศึกษาท่ีไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยจีน (MOU) ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1
2.7 ระบบการศึกษา

  จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
หมายเหตุ   

1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้

แนวปฏิบัติการกำหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย 
     เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ซ) 



14 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

           3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า        133  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี ้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
    1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า 97  หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาชีพคร ู               ไม่น้อยกว่า        37  หน่วยกิต 
      2.1.1) วิชาชีพคร ู บังคับเรียน        22 หน่วยกิต 
      2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียน 15    หน่วยกิต 
    2.2) กลุ่มวิชาเอก                   ไม่น้อยกว่า             60   หน่วยกิต 
      2.2.1) วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน            40  หน่วยกิต 
      2.2.2) วิชาเอกเลือก                ไม่น้อยกว่า            20  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 
       1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

  30         หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Basic English  
Non-Credit 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน    
English in Daily Life  

3 (1-2-6) 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ัวไป 
English in General Situations 

3 (1-2-6) 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   
English in Workplace 

3 (1-2-6) 
 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 

3 (1-2-6) 

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 
Thai for Specific Purposes 

3 (1-2-6) 

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์    
Thai for Critical thinking 

3 (1-2-6) 
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หมายเหตุ 

1) กลุ่ ม วิช าภ าษาและการสื่ อส าร ให้ นักศึ กษ าเลื อก เรียนภาษาอั งก ฤษ ไม่ น้ อยก ว่า 9 ห น่วยกิ ต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่ มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพน้ัน ๆ 
            3) ทั้งน้ีในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตลอดหลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
ทีร่ะดับ A2 และ รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มี
ระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกำหนดปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based 
Learning: PBL) หรือ Project Based โดยกำหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย วิธีการกำหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหลักสูตรอื่นๆที่ใช้
แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหน่วยกิตในทำนองเดียวกันน้ี ดังน้ี  

3 (1-2-6) หมายถึง จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต               
1    บรรยาย/ทฤษฎี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองจำนวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฎี    
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองจำนวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ  จำนวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจำนวนหน่วยกิต 
 

       1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 

ไม่น้อยกว่า                                                3     หน่วยกิต 

รหัส       ชื่อวิชา                             หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน 

Recreation in Daily Life 
3 (1-2-6) 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Ethics and Social Responsibility 

3 (1-2-6) 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต 
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 

3 (1-2-6) 

3310810 จิตวิทยาการส่ือการ 
Communication Psychology   

3 (1-2-6) 

 

      1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                    3      หน่วยกิต 

รหัส       ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

King Wisdom for Local Development 
3 (1-2-6) 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 
Phetchaburi Study for Entrepreneur 

3 (1-2-6) 
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2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน 
Thai Society and the Current ASEAN Community 

3 (1-2-6) 

2310410 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
Potency Citizen 

3 (1-2-6) 

2340310 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Basic Knowledge of Laws 

3 (1-2-6) 

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล 
Digital Media Production and Media Literacy 

3 (1-2-6) 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
Economics in Daily Life 

3 (1-2-6) 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
Modern Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3 (1-2-6) 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  
Basic E-Commerce 

3 (1-2-6) 

3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3 (1-2-6) 

   1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า         12    หน่วยกิต 

รหัส       ชื่อวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

Sports for Health Development 
3 (1-2-6) 

4400010 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
World, Science and Technology 

3 (1-2-6) 

4410110 ส่ิงแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว 
Environmental and Green Technology 

3 (1-2-6) 

4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน 
Chemistry in Daily Life 

3 (1-2-6) 

4430110 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3 (1-2-6) 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3 (1-2-6) 

4520110 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 
Thai cooking and International cooking 

3 (1-2-6) 

4520120 ขนมและเครื่องด่ืมเพื่อการประกอบธุรกิจ   
Dessert and Beverage for Business 

3 (1-2-6) 

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ 3 (1-2-6) 
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Conservation Biology and Plants 
5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน 

Agriculture in Daily Life 
3 (1-2-6) 

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน  
Renewable Energy and Energy Saving  

3 (1-2-6) 

6530410
  

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
Innovation Creative for local development 

3 (1-2-6) 

6840110 จิตสำนึกและวินัยในการจราจร 
Conscious mind and Traffic Discipline  

3 (1-2-6) 

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 
Computer Skills in Dynamic World 

3 (1-2-6) 

7003120 ทักษะการคิด  
Thinking Skills 

3 (1-2-6) 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ  
Life and Health 
 

3 (1-2-6) 
 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า                    97    หน่วยกติ 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู      37    หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพครู                บังคับเรียน  22    หน่วยกิต 

รหัส       ชื่อวิชา                             หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 

Teacher for Modern Society 
2 (1-2-3) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 
Education philosophy 

2 (1-2-3) 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 
Advancing Psychology for Learning and Improve Lives 

2 (1-2-3) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21 
Language and Culture for Teachers in 21st century 

2 (1-2-3) 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
Competency Based Curriculum Development 

2 (1-2-3) 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Innovation and Digital Technology for Education 

3 (1-2-6) 

1023305 การจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency Based Instructional 

3 (2-2-5) 

1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency Based Learning Measurement and 
Evaluation 

2 (1-2-3) 
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1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
Research and Learning   Innovation Development                             

3 (2-2-5) 

1004901 คุรุนิพนธ ์
Self-Development Report 

1 (0-2-1) 

    

 2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           บังคับเรียน        15      หน่วยกิต 

รหัส       ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

Practicum in Profession of Teaching 1 
1 (90) 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
Practicum in Profession of Teaching 2 

1 (90) 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
Practicum in Profession of Teaching 3 

1 (90) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

6 (540) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6 (540) 

 
2.2) กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า     60 หน่วยกิต 

                2.2.1) วิชาเอกบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า                       40     หน่วยกิต 
รหัส       ชื่อวิชา                             หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1571101 ระบบเสียงภาษาจีน 
Chinese Sound System 

3 (2-2-5) 
 

1571102 ภาษาจีนระดับต้น 1 
Elementary Chinese 1 

3 (2-2-5) 

1571103 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Elementary Chinese 2 

3 (2-2-5) 

1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Chinese Listening and Speaking 1   

3 (2-2-5) 

1571202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
Chinese Listening and Speaking 2 

3 (2-2-5) 

1571301 
 
1572101 

การอ่านภาษาจีน 1 
Chinese Reading 1 
ภาษาจีนระดับกลาง 
Intermediate Chinese 

3 (2-2-5) 
 

3 (2-2-5) 

1572301 การอ่านภาษาจีน 2 
Chinese Reading 2 

3 (2-2-5) 
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1572401 การเขียนภาษาจีน 
Chinese Writing 

3 (2-2-5) 

  1572601       ไวยากรณ์จีน  3 (2-2-5) 
        Chinese Grammar 

 1572701       เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน  2 (1-3-5) 
        Technology and Innovation for Teaching Chinese 

  1573101       ภาษาจีนระดับสูง  3 (2-2-5) 
        Advanced Chinese 

  1573701       ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสำหรับครูภาษาจีน  2 (1-3-5) 
        English for Chinese Teacher 

 1573702       วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน   3 (2-2-5) 
        Chinese teaching methods 

  1573901       การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาจีน   3 (2-2-5) 
 Research in Teaching Chinese 

2.2.2) วิชาเอกเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า 20     หน่วยกิต 
รหัส       ชือ่วิชา            หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1572501 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 
Chinese Arts and Culture 

3 (2-2-5) 

1572502 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
Introduction to China 

3 (2-2-5) 

1572503 ประวัติศาสตร์จีน 
Chinese History 

3 (2-2-5) 

1572504 อักษรจีนศึกษา 
Chinese Character Study 

2 (1-2-3) 

1572505 

1572702 

1572703 

ภาษาจีนจากส่ือร่วมสมัย 
Chinese in Contemporary Media 
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 2 (HSK 2 ) 
HSK 2 Preparation and Training 
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3 (HSK 3 ) 
HSK 3 Preparation and Training 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

1573501 สำนวนสุภาษิตจีน 
Chinese Idioms and Proverbs 

3 (2-2-5) 

1573502 วรรณกรรมจีน   
  Chinese literature        

3 (2-2-5) 

1573503 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 
Introduction to Chinese language and literature 

3 (2-2-5) 
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1573601 การแปลภาษาจีน  
Chinese Translation 

3 (2-2-5) 

1573703 
 
1573704 

ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 4 (HSK 4 ) 
 HSK 4 Preparation and Training   
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 5 (HSK 5 ) 
HSK 5 Preparation and Training                                  

3 (2-2-5) 
 

3 (2-2-5) 
 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้   
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
………… หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
………… หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
………… หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู) 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 2 1 2 3 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง

เรียน 1 
1 0 90 0 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

1571101 ระบบเสียงภาษาจีน 3 2 2 5 
1571102 ภาษาจีนระดับต้น 1 3 2 2 5 
1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน1 3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 21 10 14 36 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

…………… หมวดศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
…………… หมวดศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
…………… หมวดศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 2 1 2 3 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการ
เรียนรู้และการพัฒนา

ชีวิต 

2 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน(วิชาเอกบังคับ) 

1571103 ภาษาจีนระดับต้น 2 3 2 2 5 
1571202 การฟังและการพูด

ภาษาจีน 2 
3 2 2 5 

1571301 การอ่านภาษาจีน 1 3 2 2 5 
รวมหน่วยกิต 22 11 16 39 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
…………… หมวดศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
................ หมวดศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

 (วิชาชีพครู) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูใน
ศตวรรษ 21 

2 1 2 3 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3 2 2 5 
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 1 0 90 0 
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 1 2 3 
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 
2 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

 (วิชาเอกเลือก) 

................ หมวดวิชาเอกเลือก (1) 3 2 2 5 

................ หมวดวิชาเอกเลือก (2) 3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 22 11 16 36 

            ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก
บังคับ) 

1572301 การอ่านภาษาจีน 2 3 2 2 5 

1572401 การเขียนภาษาจีน 3 2 2 5 
1572101 ภาษาจีนระดับกลาง 3 2 2 5 
1572701 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ

สอนภาษาจีน 
2 1 3 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 

................ หมวดวิชาเอกเลือก (3) 3 2 2 5 

................ หมวดวิชาเอกเลือก (4) 2 1 2 3 

................ หมวดวิชาเอกเลือก (5) 3 2 2 5 
  รวมหน่วยกิต 19 12 15 33 

ชัว่โมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

1573101 
ภาษาจีนระดับสูง 

3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 

................ หมวดวิชาเอกเลือก (6) 3 2 2 5 

................ หมวดวิชาเอกเลือก (7) 3 2 2 5 

................ หมวดวิชาเอกเลือก (8) 3 2 2 5 
หมวดวิชาเลือก

เสรี 
.................... วิชาเลือกเสรี (1) 3 2 2 5 
.................... วิชาเลือกเสรี (2) 3 2 2 5 

  รวมหน่วยกิต 18 12 12 30 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

……………. หมวดศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
……………. หมวดศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ 

2 1 2 3 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ้

3 2 2 5 

1004901 คุรุนิพนธ ์ 1 0 2 1 
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 0 90 0 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

1573901 การวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

3 2 2 5 

1572702               ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
สำหรับครูภาษาจีน 

2 1 3 5 

1572601 ไวยากรณ์จีน 3 2 2 5 

รวมหน่วยกิต 21 10 17 36 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู) 

1004806 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

6 0 540 0 

  รวม 6 0 540 0 
    
  ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู) 

1004807 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

6 0 540 0 

  รวม 6 0 540 0 

           
  ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540 

  
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
   (ระบุคำอธิบายรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาท่ีระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร โดยเรียงตาม            

รหัสวิชาจากน้อยไปมาก และไม่ต้องแบ่งแยกกลุ่มวิชา) 
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สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
1.รู้ เข้าใจหลักการและมีทักษะ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 
1.2 สามารถฟังและพูดภาษาจนีในชีวิตประจำวันได้ 
     1.2.1 เข้าใจคำศัพท์ความหมายของคำศัพท์ 
     1.2.2 เข้าใจโครงสร้างระบบการออกเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ภาษาจีน และสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง    
1.2.3 เข้าใจหลักในการใช้ไวยากรณ์ในรูปประโยคพื้นฐาน 
1.3 สามารถอ่านและเข้าใจความหมาย วลี รูปประโยคภาษาจีน
ระดับอนุเฉทได้ 
1.4 สามารถเขียนอักษรจีนได้อย่างถูกต้องตามหลักโครงสร้าง
ตัวอักษรจีนลำดับขีดอักษรจีน 
 

1. ภาษาจีนระดับต้น 1 
2. ระบบเสียงภาษาจีน 
3. การฟังและการพูดภาษาจนี 1 
4. ภาษาจีนระดับต้น 2 
5. การฟังและการพูดภาษาจนี 2 
6. การอา่นภาษาจีน 1 
 
 

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเตรียม
สื่อการสอนภาษาจีน 

2.1 สามารถช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาจนีท่ีมีเนื้อหาด้านความเรียง รูปประโยคสั้นๆ วิเคราะห์และ
สรุปเนื้อหาในบทเรียน 
     2.1.1 อธิบายคำศัพท์ความหมายของคำศัพท์ 
     2.1.2 อธิบายหลักในการใช้ไวยากรณ์ในรูปประโยคพื้นฐาน 
     2.1.3 อธิบายโครงสร้างการเขียนภาษาจีน เช่นบนัทึก
ประจำวัน จดหมายส่วนตัว 
     2.1.4 รู้และเข้าใจวรรณกรรมในแต่ละยุคสมัย 
     2.1.5 สามารถอ่านและวิเคราะห์ วรรณกรรมได้ 
2.2 สามารถนำศิลปะและวัฒนธรรมจีนมาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.2.1 รู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีน 

1. ภาษาจีนระดับกลาง 
2. การเขียนภาษาจีน 
3. การอา่นภาษาจนี 2 
4. ภาษาจีนระดับสูง 
5. ไวยากรณ์จีน 
6.ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
     2.2.2 สาธิตและลงมือปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมจีนด้านการเขียน
พู่กันจีน การตัดกระดาษจนี ศิลปะการต่อสู้จนี อาหารและ
เครือ่งด่ืม เป็นต้น 

3.มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 

3.1รู้และเข้าใจหลักการด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ทาง
ภาษาจนี 
3.2 วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาภาษาจีนในชัน้
เรียน 
3.3 สามารถวิเคราะห์แบบเรียน ระบุตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
ภาษาจนีท่ีสอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจนี กำหนด
โครงสร้างรายวิชาออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน นำแผนการจัดการเรยีนรู้สู่ชัน้เรียน 
3.4 สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาจีนมา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนภาษาจนี 
3.5 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้ในระดับดี 
3.6 สามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
ประวัติศาสตร์จีน ภาษาและวรรณคดีจีนโบราณได้ 
3.7 สามารถสร้างสื่อและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจนี 
3.8 สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยทางภาษาจีนเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน
4. วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน
5. การวิจัยทางการสอนภาษาจนี
6.ประวัติศาสตร์จีน 

4.มีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ
HSK 2,3,4 

4.1 ประเมินตนเองและพัฒนาสมรรถนะทางภาษาจนีตาม
มาตรฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 4,5 อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

1.ภาษาจนีเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 2 (HSK 2 ) 
2. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3 (HSK 3 )
3.ภาษาจนีเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 4 (HSK 4 ) 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 
4.2 ผ่านการฝึกปฏิบัติแบบทดสอบตามมาตรฐานการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจนี HSK 3,4 จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

5.บูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนภาษาจีน 

5.1 สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนคณิตศาสตร์ 
5.2 สามารถนำผลการวิจัยทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีน 

1. การวิจัยทางการสอนภาษาจนี

6. สามารถแปลภาษาจีนเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1 แปลและถ่ายทอดข้อมูลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาจีน ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามบริบท 
6.2 สามารถประยุกต์ความรู้ เนื้อหาวิชาการแปลเข้าสู่การจัดการ
เรียนรู้ภาษาจนีได้ 

1. การแปลภาษาจนี

รวม 6 สมรรถนะหลัก รวม 20 สมรรถนะรอง รวม 20 รายวิชา 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ช้ันปทีี่ 1 
นักศึกษาครู (study teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ผู้ช่วยสอน (teacher assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ผู้สอนร่วม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ครูผูส้อน (teacher ) 
สมรรถนะชั้นปีที่ 1  

รู้ เข้าใจและมีทักษะภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียน 

สมรรถนะชั้นปีที่ 2 
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเตรียมสื่อการสอน

ภาษาจีน 

สมรรถนะชั้นปีที่ 3  
มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 
มีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK 3 

สมรรถนะชั้นปีที่ 4 
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยบูรณาการการวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูภาษาจีนมือ

อาชีพ 
มีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK4 

คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 1 คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 2 คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 3 คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักที่ 1.รู้ 
เข้าใจหลักการและมี
ทักษะภาษาจีนข้ัน
พ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การฟัง การ
พูด การอ่าน การ

เขียน 

สมรรถนะรองที่ 1.1 
รู้และเข้าใจหลักการ
พ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
สมรรถนะรองที่ 1.2 
สามารถฟังและพูด
ภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 1.2.1 เข้าใจคำศัพท์
ความหมายของ
คำศัพท์ 
1.2.2 เข้าใจ
โครงสร้างระบบการ
ออกเสียงพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์
ภาษาจีน และ 

สมรรถนะหลักที่ 2.
ช่วยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม
จีน รวมทั้งเตรียมสื่อ
การสอนภาษาจีน 

สมรรถนะรองที่ 2.1 
สามารถช่วยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาจีน
ที่มีเน้ือหาด้านความเรียง 
รูปประโยคสั้นๆ 
วิเคราะห์และสรุปเน้ือหา
ในบทเรียน 
2.1.1 อธิบายคำศัพท์
ความหมายของคำศัพท ์
2.1.2 อธิบายหลักในการ
ใช้ไวยากรณใ์นรูป
ประโยคพื้นฐาน 
2.1.3 อธิบายโครงสร้าง
การเขียนภาษาจีน เชน่
บนัทึกประจำวัน 
จดหมายส่วนตัว 
2.1.4 รู้และเข้าใจ
วรรณกรรมในแต่ละยุค
สมัย 

สมรรถนะหลักที่ 3.มี
ทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาภาษาจีน
ในศตวรรษที่ 21 
 
สมรรถนะหลักที่ 4.มี
ความรู้ภาษาจีน
เทียบเท่าระดับ HSK 3 

สมรรถนะรองที่  3.1 รู้
และเข้าใจหลักการด้าน
ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง
ภาษาจีน 
สม รรถ น ะรอ งที่  3.2 
วางแผนและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาจีนในชั้นเรียน 
 สมรรถนะรองที่  3.3 
ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
แบบเรียน ระบุ ตัวชี้วัด
และสาระการเรียน รู้
ภาษาจีนที่สอดคล้องกับ
ห ลั ก สู ต รแ ก น ก ล า ง
การศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 
กลุ่มสาระการ เรียนรู้
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ 
ภ า ษ า จี น  ก ำ ห น ด
โค ร ง ส ร้ า ง ร า ย วิ ช า

สมรรถนะหลักที่ 5.
บูรณาการการวิจัย 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนภาษาจีน 
สมรรถนะหลักที่ 6.
สามารถแปลภาษาจีน
เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
สมรรถนะหลักที่ 4.มี
ความรู้ภาษาจีน
เทียบเท่าระดับ HSK 4 

สมรรถนะรองที่ 5.1
สามารถนำผลการวิจัย
ทางการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีน 
สมรรถนะรองที่ 6.1 
แปลและถ่ายทอดข้อมูล
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ตามบริบท 
สมรรถนะรองที่ 6.2 
สามารถประยุกต์ความรู้ 
เน้ือหาวิชาการแปลเข้าสู่
การจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนได้ 
สมรรถนะรองที่ 4.1 
ประเมินตนเองและ
พัฒนาสมรรถนะทาง
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2.1.5 สามารถอ่านและ
วิเคราะห์ วรรณกรรมได้ 
2.2 สามารถนำศลิปะ
และวัฒนธรรมจีนมา
บูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2.1 รู้และเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมจีน 
2.2.2 สาธิตและลงมือ
ปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมจีน
ด้านการเขียนพู่กันจีน 
การตัดกระดาษจีน 
ศิลปะการต่อสู้จีน 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
เป็นต้น 
 

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เขี ย น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับระดับของ
ผู้ เ รี ย น  น ำ แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน 
สม รรถ น ะรอ งที่  3.4 
สามารถออกแบบการวัด
แล ะป ระ เมิ น ผ ลก า ร
เรียนรู้ภาษาจีนมาใช้ใน
ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น
ภาษาจีน 
สม รรถ น ะรอ งที่  3.5 
สามารถฟั ง  พู ด  อ่าน 
เขี ย น ภ าษ าจี น ไ ด้ ใน
ระดับดี 
สม รรถ น ะรอ งที่  3.6 
สามารถถ่ายทอดเน้ือหา
ความ รู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับ
ป ร ะ เ ท ศ จี น
ประวัติศาสตร์จีน ภาษา
และวรรณคดีจีนโบราณ
ได้ 
 
สม รรถน ะรองที่  3.7 
สามารถสร้างสื่อและนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน 
สม รรถ น ะรอ งที่  3.8 
สามารถประยุกต์ใช้การ
วิจัยทางภาษาจีนเพื่ อ
ส่ ง เส ริม แ ล ะ พั ฒ น า
ทักษะการแก้ปัญหาใน

ภาษาจีนตามมาตรฐาน
การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HSK 4 อย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 
สมรรถนะรองที่ 4.2 
ผ่านการฝึกปฏิบัติ
แบบทดสอบตาม
มาตรฐานการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน  
HSK 4 จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
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ชั้นเรียน 
สม รรถ น ะรอ งที่  4.1 
ป ระ เมิ น ตน เอ ง แ ล ะ
พัฒ นาสมรรถนะทาง
ภาษาจีนตามมาตรฐาน
การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HSK 3 อย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 
สม รรถ น ะรอ งที่  4.2 
ผ่ า น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
แ บ บ ท ด ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน  
HSK 3 จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

รายวิชาภาคเรียนที่ 1 รายวิชาภาคเรียนที่ 2 รายวิชาภาคเรียนที่ 3 รายวิชาภาคเรียนที่ 4 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาจีนระดับ
ต้น 1 
2. ระบบเสียง
ภาษาจีน 
3. การฟังและการ
พูดภาษาจีน 1 

1. ภาษาจีนระดับต้น
2 
2. การฟังและการพูด
ภาษาจีน 2 
3. การอ่านภาษาจีน 1

1. ภาษาจีน
ระดับกลาง 
2. การเขียน
ภาษาจีน 
3. การอ่าน
ภาษาจีน 2 

1. ภาษาจีนระดับสูง
2. ไวยากรณ์จีน
3. ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน 

1. ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับภาษาและ
วรรณคดีจีน
โบราณ 
2. ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับประเทศ
จีน 
3. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
สอนภาษาจีน 

1. ภาษาจีนเพื่อ
การทดสอบวัด
ระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) 
2. วิธีวิทยาการ
สอนภาษาจีน 
3. การวิจัย
ทางการสอน
ภาษาจีน 

1. ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 

1. ประวัติศาสตร์
จีน 
2. การแปล
ภาษาจีน 
3.คุรุนิพนธ์
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3.2  ช่ือ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 
ตำแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวมนธนัตถ์ 
สินทร 

15102000XXXXX อาจารย์ Ph.D. (Teaching Chinese as 
Foreign Language)  

M.A. (Linguistics and Applied 
Linguistics, Field of 
specialization : Teaching 
Chinese as Foreign 
Language) 

Central China Normal 
University, China 

Guangxi University for 
Nationalities, China 

2561 

2556 

24 24 24 24 

ค.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2552 

2 นางสาวกรกมล 
ธนะโรจน์รุ่งเรือง  

35710004XXXXX อาจารย์ Ph.D. (Linguistics and 
Applied Linguistics) 

Beijing Language and 
Culture University, China 

2560 24 24 24 24 

M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages)  

Jinan University, China 2555 

B.Ed. (Chinese Language 
Education) 

Jinan University, China 2553 

3 นางสาวสุภาพร 
อรุณะวงศา 

7699000XXXXX อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese as 
Foreign Language)  

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Wuhan University, China 2555 24 24 24 24 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
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4 นางศุภรัสมิ์  
ศิรพุทธพิันธ ์

31006022XXXXX อาจารย์ ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ)     

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550 24 24 24 24 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)     สถาบันราชภัฎลำปาง 2542 

5 Xie Xi E248XXXXX อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 

Sichuan University, 

China 

2562 24 24 24 24 

B.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 

North China Institute of 
Science and Technology, 
China 

2558 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภาคผนวก ค) 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 
ตำแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวมนธนัตถ์ 
สินทร 

15102000XXXXX อาจารย์ Ph.D. (Teaching Chinese as 
Foreign Language)  

M.A. (Linguistics and Applied 
Linguistics, Field of 
specialization : Teaching 
Chinese as Foreign 
Language) 

Central China Normal 
University, China 

Guangxi University for 
Nationalities, China 

2561 

2556 

24 24 24 24 

ค.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 2552 

2 นางสาวกรกมล 
ธนะโรจน์รุ่งเรือง  

35710004XXXXX อาจารย์ Ph.D. (Linguistics and 
Applied Linguistics) 

Beijing Language and 
Culture University, China 

2560 24 24 24 24 

M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages)  

Jinan University, China 2555 

B.Ed. (Chinese Language 
Education) 

Jinan University, China 2553 

3 นางสาวสุภาพร 
อรุณะวงศา 

7699000XXXXX อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese as 
Foreign Language)  

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Wuhan University, China 2555 24 24 24 24 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
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4 นางศุภรัสมิ์  
ศิรพุทธิพันธ์ 

31006022XXXXX อาจารย์ ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ)     

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550 24 24 24 24 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)     สถาบันราชภัฎลำปาง 2542 

5 Xie Xi E248XXXXX อาจารย์ M.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 

Sichuan University, 

China 

2562 24 24 24 24 

B.A. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 

North China Institute of 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการฝึกปฏิบัติการวชิาชีพ ประกอบด้วย การสังเกต การบริหาร

ในสถานศึกษา และการทดลองสอนในช้ันเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 
ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ใน           
การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือนวัตกรรม เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ใน
วิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กำหนดโดยเน้นงานท่ีนักศึกษาครูต้อง

ปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมท่ีจะเป็นผู้เริ่มต้น
วิชาชีพครูท่ีดี ดังนี้ 

 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้  ได้แก่ ความรู้ท้ังในเนื้อหาท่ีใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการช้ันเรียน ใช้ส่ือและเทคโนโลยีส่ือสาร และเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ              วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อนำไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารช้ันเรียน และจัดกิจกรรมการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ 
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริงส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการ                 การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงาน
กับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) นำทักษะศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะ
ชีวิต (Life Skills) ทักษะการทำงานแบบร่วมมือและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ 
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ช่วงเวลา รายวิชา 
ปีการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 

1 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
2 1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
3 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
4 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
4 2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 
4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต  90 ช่ัวโมง 
2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต  90 ช่ัวโมง 
3 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 หน่วยกิต  90 ช่ัวโมง 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 หน่วยกิต  540 ช่ัวโมง 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต  540 ช่ัวโมง 

 
4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 

หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีเข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ท้ังท่ีจัดขึ้นโดยเฉพาะ
หรือเป็นส่วนท่ีเกิดขึน้จากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม/โครงการท่ี
จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาทิ  

4.3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
4.3.2    กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

     4.3.3    กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
     4.3.4    กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
     4.3.5    กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
     4.3.6    กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
     4.3.7    กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
     4.3.8    กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
     4.3.9    กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
     4.3.10   กิจกรรมทางวิชาการ 
     4.3.11   กิจกรรมเสริมความเป็นครูภาษาจีน 
     4.3.12   กิจกรรมอื่นๆ ท่ีหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรือวิจัย  
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงโดยใช้
ศาสตร์บูรณาการท้ังศาสตร์วิชาเอกด้านภาษาจีน และ ศาสตร์ด้านการสอน ในรูปแบบของการวิจัยและการ
จัดการเรียนรู้ โดยกำหนดให้นักศึกษาทำโครงงานหรืองานวิจัย ในรายวิชาการวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาจีน (1573901) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนภาษาจีน สืบค้นข้อมูล 
เรียบเรียง ดำเนนิการวิจัย นำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบ
วิจัยทางการสอนภาษาจีน  รวมถึงการรวบรวมข้อมูลความรู้ท่ีได้เรียนมาท้ังหมด ไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ของตนเองท่ีสามารถช่วยพัฒนาวิชาชีพของตน รวมถึงการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนของตนอย่างมี
กระบวนการขั้นตอน และมีระบบท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทำโครงงานหรือวิจัย 
       5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
              มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 5.2.2  ด้านความรู้ 
         มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
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5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
                         สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 5.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
        2) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถช้ีนำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 5.2.5  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี  
     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดี
ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

 5.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
               สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจำกัดทางกาย  
 
         5.3 ช่วงเวลา  
 

รหัส ช่ือรายวิชา ช่วงเวลาท่ีเรียน 
1573901     การวิจัยทางการเรียนการสอน

ภาษาจีน 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

    
5.4 จำนวนหน่วยกิต  

 

 

รหสั ช่ือรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (หน่วยกิต) 
1573901     การวิจัยทางการเรียนการสอน

ภาษาจีน 
3 



40 

 

 
 

5.5 การเตรียมการ 
     มีการเรียนวิชา 1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัย

เบื้องต้นเป็นรายกลุ่ม ในปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ก่อนการทำการวิจัยเป็นรายบุคคล ในปีท่ี 4 มีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยช้ันเรียน อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้ออกแบบและเตรียมการเพื่อจัดการเรียนการสอน
ไว้ดังนี้ 

5.5.1 หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน
รายวิชา 

5.5.1 นักศึกษาเลือกประเด็นการวิจัย และโครงงานท่ีสนใจ โดยเน้นหัวข้อท่ีทันสมัย มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน 

5.5.2 แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัย และโครงงาน มีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักจำนวน 1 คน และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม1 คน โดยอาจารย์ประจำท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญสัมพันธ์กับหัวข้อการวิจัย 

5.5.3 เมื่อนักศึกษาในหลักสูตรมีหัวข้อและมีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ดำเนินการสอบโครงร่าง
งานวิจัยก่อนดำเนินการทำวิจัยเต็มรูปในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (oral examination) ท่ีมีคณะ
คณะกรรมการสอบ ซึ่งทำโดยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยอย่างน้อย 3 คน และลงนามใน
คำส่ังแต่งต้ังโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชา สำหรับโครงงานไม่ต้องมีคณะกรรมการแต่มอบหมายให้มี
อาจารย์ท่ีปรึกษาตามจำนวนท่ีระบุ 

5.5.4 เมื่อนักศึกษาดำเนินการวิ จัยจนกระท่ังสามารถสรุปผลการวิจัยอย่างสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดำเนินการสอบวิจัยในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (oral examination) ท่ีมี
คณะกรรมการสอบ ซึ่งทำโดยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบงานวิจัยอย่างน้อย 3 คน ลงนามในคำส่ังแต่งต้ังโดย
คณบดีหรือประธานสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการสอบอาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบโครงร่าง
งานวิจัย หรืออาจแต่งต้ังขึ้นใหม่ท้ังนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนโครงงาน
เมือ่แล้วเสร็จนักศึกษาต้องนำเสนอด้วยวาจาและรูปเล่มผลงาน 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
       การประเมินผลรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7 ข้อ 32) 
 

       หมายเหตุ รูปแบบของกระบวนการประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี 
และวิชาคุรุนิพนธ์อาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้ให้เน้นสมรรถนะหลักเป็นสำคัญ และให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 
 

 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม สร้างความตระหนักและ
จิตสำนึกในความเป็นครู 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยและ
เน้นปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพครูในรายวิชาท่ีเกีย่วข้องกับวิชาชีพครู  
- สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชาของ
สาขาวิชาภาษาจีน 

2) มี บุ ค ลิกภาพ เหมาะสมกับ
ความเป็นครู 
 

- ฝึกความมีวินัยในการแต่งกาย มีมารยาททางกายและวาจาท่ี
เหมาะสม โดยกำหนดเป็นระเบียบของสาขาวิชาภาษาจีน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

3) มีจิตอาสา - จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
- จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะ
ผู้นำและความเสียสละ 

4) เป็น ผู้แสวงหาความรู้อย่าง
สม่ ำ เส ม อ  มี ค ว าม ส า ม าร ถ
ทางด้านวิชาการภาษาจีน และ
การสอนภาษาจีน 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง ท้ังท่ีเป็นความรู้ท่ีได้จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
- ส่งเสริมด้านการบูรณาการองค์ความรู้ นำความรู้ ท่ีได้รับไปใช้ใน
สถานการณ์นอกห้องเรียนในรูปแบบการสอน การจัดกิจกรรมให้
หน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงความสามารถทางด้านวิชาการในศาสตร์
ของตน และสามารถคิดแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีพบอุปสรรคได้อย่าง
รู้เท่าทัน 
- ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ 

5) มีความสามารถด้านวิชาชีพครู  
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และทักษะชีวิตและส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

- บรรจุรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกจัดกิจกรรมท้ังภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน ฝึกการนำเสนอท้ังการพูดการสอนควบคู่กับการใช้
ส่ือตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
            หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติพ.ศ.2558 (TQF : HED.) ของ 5 ด้านมีดังนี้ 
          2.2.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
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                  1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
              1. ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสำคัญต่อการดำรงตนและ 
การปฏิบัติงาน มีการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน 

           2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ 
สังคม  

           3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ 

           4. มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
           5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

           2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                              1. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา 

       2. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีกำหนด 

      3. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณาและความเสียสละ 

      4. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 

      5. จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

                       6. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

     7.ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

     8. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

    9. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1. การให้คะแนนการเข้าช้ันเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
   2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   3. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
   4. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
   5. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
   6. ประเมินจากการแต่งกาย 
   7. ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงขอ้ 

ค้นพบ  
 
  2.2.2  ด้านความรู้ 
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

           1. มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ี 
เป็นพื้นฐานชีวิต 

             2. มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ   

           3. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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             4. รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ  
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
 2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนำเสนอผลการศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
  4. การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  5. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก 

สถานการณ์จริง 
  6. การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
  7. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 

                 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1. ประเมนิจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
      2. การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
      3. ประเมินจากงาน รายงานท่ีมอบหมาย 
     4. ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
      5. ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
     6. ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม 
เกณฑ์ท่ีกำหนดของแต่ละรายวิชา 
     7. ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
 
 
  2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
            2. สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
          3. สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

            4. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมท่ีเหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 

   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
  2. การสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานท่ี 

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห ์
            3. การศึกษาค้นคว้าจากส่ือท่ีหลากหลาย จากสถานท่ีจริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์

ทำรายงาน 
           4. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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 5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
               3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                     1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรบัการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
  2. ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง  

     3. ประเมินจากผลงานท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
    4. ปรเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ท่ีมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

     2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      1. เข้าใจความแตกตา่งระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น 
                        2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่มท้ังในบทบาทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน  

           3. มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
             4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ   
             5. มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร

อย่างเหมาะสม 
            6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

                2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
              1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ และการเป็น 

สมาชิกกลุ่ม 

               2. ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม 

         3. ใหค้วามสำคัญในการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 

         4. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับในงานกลุ่ม 

                       5. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองแลผู้อื่น 

        6. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 

       7. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

     8. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
 
    3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                      1. ประเมินจากการรายงานหน้าช้ันเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
      2. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
      3. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
      4. สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
     5. ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือการออกฝึกภาคสนาม 



45 

 

 
 

  2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     1. สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รู้ จักวิธีกรองเพื่อกำจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์การปกป้องข้อมูล
และภาพลักษณ์ส่วนตน 
     2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายในการติดต่อส่ือสาร สนทนาการและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น  การประชุมทางไกล (video-
conferencing) ติดต้ังและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคช่ันท่ีเป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ท้ัง
โทรศัพท์มอืถือหรือแท็บแล็ต และนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     3. สามารถผลิตส่ือ (และได้ผลิต) ส่ือดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคำแนะนำและ
สามารถทดลองทำได้ 
     4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารท้ังการพูด การฟัง การเขียน 
ได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 
     5. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

6. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบนั 
 

    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            1. สอนโดยการกำหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
            2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือการสอน 
            4. การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหา 

 5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
 6. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู ้

            7. กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 
Management System: CMS Learning Management System: LMS 

 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
            1. ประเมนิจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน 
     2. ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 
    3. ประเมินผลจากผลงานท่ีได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

 4. ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
 



 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )  

รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

2220200  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                          

2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

 เด2220510  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                          

2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ                          

2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์                          

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
2810310  นันทนาการในชีวิตประจำวัน                          

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                          

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810  จิตวิทยาการสื่อสาร                          

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

2221210  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

2310020  เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ                          

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก
ปัจจุบัน 

                         

2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย                          

3211110  การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                          

3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม                          

3330110  การพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

3003110  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ                          

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว                          

4420310  เคมีในชีวิตประจำวัน                          

4430110  คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ                          

4430120  การคิดและการตัดสินใจ                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4520110  การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120  ขนมและเครื่องด่ืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ                          

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010  เกษตรในชีวิตประจำวัน                          

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

                         

6840110  จิตสำนึกและวินัยจราจร                          

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120  ทักษะการคิด                          

8710010  ชีวิตและสุขภาพ                          

หมายเหตุ สำหรับผูส้อนรายวิชาใด ๆ จำเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด )  
            โดยต้องนำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4                    



 

    2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 
        2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน   
        3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
        4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อตา้นการทุจริต
คอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
       2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
       3. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
       4. การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
       5. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
       6. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture ) 
       7. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning ) 
       8. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
       9. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1. วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
       2. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
       3. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
       4. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
             5. วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
       6. วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
       7. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
  2.2.2  ด้านความรู้  
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                   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                      1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู  อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการส่ือสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณา
การการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
   2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์  มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม 
วรรณคดี การแปลภาษาต่างประเทศ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใช้ความรู้
ความเข้าใจโครงสร้างภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนแบบต่างๆ ท่ีเน้นทักษะสัมพันธ์ 
เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารของนักเรียนได้ การผลิตส่ือและใช้
ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ ข้อเสนอ
สาระความรู้อาทิ 
   2.1  ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                                  2.1.1 การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ 
      2.1.2 การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
         2.1.3 การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 
    2.2  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ 
      2.2.1 แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 
(Language) โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System) 
ระบบหน่วยคำ (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic and Semantic 
System) 
      2.2.2 แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
      2.2.3 พื้นฐานการศึกษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 
    2.3  วัฒนธรรม 
      2.3.1  วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture) 
      2.3.2  วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
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      2.3.3  วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) 
      2.4  วรรณคดี 
      2.4.1  วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบ้ืองต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
      2.4.2  องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 
    2.5  การแปลภาษาต่างประเทศ 
     3. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
     4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตาม
มาตรฐาน  
        5. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
     2. การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
     3. การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
     4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
     5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
     6. การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนร่วมกันในช้ันเรียน  
     7. การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
     8. การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
     9. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning ) 
     10. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
     11. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
     12. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    1. วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
    2. วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
    3. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
    4. วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
    5. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    6. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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      1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยคำนึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี  
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

  2. สามารถคิดริเริมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
       3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
    2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                       1. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
                       2.  การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
                       3. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
                       4. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning) 
                       5. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
                      6. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบั ติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
                      7. การวจัิยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
                      8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning) 
                       9. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
                      10. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
                      11. การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
             12. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

               3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                      1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
                      2. วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
                      3. วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                      4. วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
                      5. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                      6. วัดและประเมนิจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
     2.2.4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

         1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม  



53 

 

 
 

        2. ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

       3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

        4. มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถช้ีนำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                       1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
                        2. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
                        3. การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
                       4. การให้ความเห็นและการรับฟั งความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
                        5. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
                        6. การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning) 
                        7. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                        1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
                        2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
                       3. วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
                       4. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                       5. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      1. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

      2. ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

  3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 
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การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดี
ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 
    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      1. การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนส่ือสังคมออนไลน์ 
                     2. การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                      3. การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานท่ีนำเสนอ 
                     4. การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏิบั ติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
                      5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     1. วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ ด้าน
การศึกษา 
                     2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาท่ีมี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
                     3. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                      4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
  2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้ 
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

         1. สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี  

    2. สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจำกัดทางกาย  

      3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 



55 

 

 
 

      4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

             5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้  
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
           2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                         1. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 
learning: WIL) 
                        2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
                        3. การทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                        4.   การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 
                        5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
           6. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
                        7. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (-Productive-based learning ) 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    1. วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง  
    2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    3. วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในช้ันเรียน 
    4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1011103  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม ่                         

1063402  ปรัชญาการศึกษา                         

1052503  จิตวิทยาข้ันสูงเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต                         

1022204  ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21                         

1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                         

1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา                         

1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1043406  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1043407  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                         

1004901  คุรุนิพนธ์                         

1001803  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                         

1002804  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                         

1003805  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3                         

1004806  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1004807  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ) 
1571101 ระบบเสียงภาษาจีน ⚫     ⚫      ⚫ ⚫    ⚫     ⚫   

1571102 ภาษาจีนระดับต้น 1 ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫      ⚫  
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รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1571103 ภาษาจีนระดับต้น 2  ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน 1    ⚫  ⚫      ⚫ ⚫    ⚫    ⚫    

1571202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2    ⚫  ⚫      ⚫ ⚫    ⚫    ⚫    

1571301 การอ่านภาษาจีน 1   ⚫   ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

1572301 การอ่านภาษาจีน 2   ⚫   ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

1572401 การเขียนภาษาจีน   ⚫   ⚫     ⚫    ⚫  ⚫   ⚫     

1572601 ไวยากรณ์จีน ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

1572701 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจีน   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     

1573701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรบัครภูาษาจนี ⚫    ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫     

1572101 ภาษาจีนระดับกลาง ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫      

1573101 ภาษาจีนระดับสูง ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫   ⚫     

1573702 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน ⚫    ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    

1573901 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาจีน    ⚫ ⚫       ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    

วิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก) 
1572501 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫     

1572502 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫     

1572503 ประวัติศาสตร์จีน   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫     

1572504 อักษรจีนศึกษา  ⚫     ⚫    ⚫   ⚫     ⚫  ⚫     

1572505 ภาษาจีนจากสื่อร่วมสมัย                                                        ⚫   ⚫     ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫     

1572702 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน   
             2 (HSK 2 ) 

   ⚫  ⚫    ⚫     ⚫  ⚫    ⚫    
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รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1572703 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  
             3 (HSK 3 ) 

   ⚫  ⚫    ⚫     ⚫  ⚫    ⚫    

1573501 สำนวนสุภาษิตจีน   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫     

1573502 วรรณกรรมจีน          ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫      ⚫ ⚫     

1573503 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและวรรณคดีจีน
โบราณ 

  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫     ⚫   ⚫  ⚫     

1573601 การแปลภาษาจีน     ⚫  ⚫    ⚫     ⚫   ⚫  ⚫     

1573702 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ                        ⚫    ⚫     ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     

1573703 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน   
             4 (HSK 4 ) 

   ⚫  ⚫    ⚫     ⚫  ⚫    ⚫    

1573704 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน   
             5 (HSK 5 ) 

   ⚫  ⚫    ⚫     ⚫  ⚫    ⚫    



 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  กำหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการดำเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และ 
การรายงานผลการทวนสอบ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ  

รายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมรว่มกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมนิมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

                       จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา 
    พิเศษ ท่ีผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     3.1 มีความประพฤติดี 
     3.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
     3.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
     3.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล    
     3.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
     3.6 ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00 
     3.7 สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK 4 ) ขึ้นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     3.8 สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ 

ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(หมวดท่ี 10) (ภาคผนวก ช) และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชบรุี 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
          1.1  มีอาจารย์พี่เล้ียงให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์    
ในคณะ 
          1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 
          1.3  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 
          1.4 จัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยและการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับ
นักวิจัยอาวุโส 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         2.1.1  กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
          

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
    2.2.1  กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการให้คำปรึกษาแนะแนว 
        2.2.2 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

          2.2.3 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาจีน/ภาษาต่างประเทศ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทกุประการ 

 
2. บัณฑิต 
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  (4 ปี ) (หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2563) กำหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6 
ด้านคือ  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้นทักษะทางปัญญา 
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 
3. นักศึกษา 
    3.1 กระบวนการรับนักศกึษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) กำหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาเบ้ืองต้นตามข้อตกลงของท่ีประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการสอบวัดแววความเป็นครู
และสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และสติปัญญา และความ
มุ่งมั่นในการศึกษา 

การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจีน สำหรับผู้ท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะปฏิบัติพื้นฐานท่ีจำเป็น
ต่อการนำไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 
    3.2 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ          

          หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มีการ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยร่วมกันกำหนดตารางวัน เวลาในการให้คำปรึกษาและมีการกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้คำปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
     3.3 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มีการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี ้

           3.3.1 กำหนดให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) โดยให้
สถาบันการศึกษากำหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการ
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เฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงท่ีเข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ  

       (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมัน่และรักในอาชีพเป็นครู 
       (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและ

สังคม 
                (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
                (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
                (5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
                (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
                (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
                (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
                (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
                (10) กิจกรรมทางวิชาการ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแสดงละคร

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสัมมนาทางการศึกษาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
                (11) กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 3.3.2  กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีสามารถทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3.3.3  มีระบบสนับสนุนและให้คำแนะนำนักศึกษา โดยการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทาง

วิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาท่ีนักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาได้ 
ตามช่องทางต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาท่ีมีปัญหาท้ังในด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ สามารถ
ขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ 

3.3.4  มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนท้ังเรือ่ง
ท่ัวไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีทำหน้าท่ีดูแลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนคำร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อนำเข้าสู่ท่ีประชุมอาจารย์ประจำ
หลักสูตร คณะกรรมการแนะแนวนกัศึกษา เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไข 

3.3.5  หลักสูตรมีการตั้งคณะกรรมการแนะแนว การติดตามข้อมูลท่ีแสดงผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 
    4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  มีการคัดเลือก
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ท่ีเหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.  2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ภาษาจีน  โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ เข้าใจบทบาทหน้าท่ีโดยรวมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา สมรรถนะช้ันปี แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หน้าท่ีในการจัด  การเรียนการสอน และ
มอบหมายรายวิชาให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
     4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) มีอาจารย์ใน
หลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้พัฒนาผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นท่ีตนเองสนใจ หรือมี
ความเช่ือมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา  
 
     4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เมื่อส้ินสุดภาค
การศึกษา 

4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา 

4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 
4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทำร่างการปรับปรุง 

หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
     4.4 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 

4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้อง

เสนอประวัติและผลงานท่ีตรงกับหัวข้อวิชาท่ีจะสอน 
4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความ

ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา 
4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) มีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย บนพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีสนองกับบริบทท่ีจะนำหลักสูตรไปใช้ท่ี
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
     5.2  มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพื่อแสดงความเช่ือมโยงกับ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา 
หรือไม่เกิน 4 ปี 
     5.3  มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
      5.4  กำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการกำกับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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      5.5  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ท้ังภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร 
      5.6  มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1 การบรหิารงบประมาณ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี 
ท้ังงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อตำรา ส่ือการเรียน
การสอน  โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียน รู้ ด้ วย
ตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจำป ีงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา ส่ือการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับ  การเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 สถานที่ 

ลำดับ อาคารสถานที่ จำนวนห้องที่มีอยู ่

อาคารเรียน  1   

1 ห้องเรียนอาคารวิทยาภิรมย์ 22 

อาคารเรียน   2  
1 ห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 
2 ห้องพักอาจารย์ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
1 

3 ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาจีน 1 
4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
5 ห้องปฏิบัติการภาษาจีน 1 
 
6.2.2  อุปกรณก์ารสอน 

ลำดับ อุปกรณ์การสอน จำนวนที่มีอยู ่

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์             1 เครื่อง 
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ลำดับ อุปกรณ์การสอน จำนวนที่มีอยู ่

2 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  10 เครื่อง 
3 ตู้หนังสือ            10 ใบ 
4 หนังสือภาษาจีน ตำรา พจนานุกรม งานวิจัย   1,000 เล่ม 

  
 6.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การจัดสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานท่ีสำหรับการ

เรียนการสอน  
2. ส่ือคอมพิวเตอร์สำหรับการ
เรียนการสอน  
3. ส่ือการเรียนการสอน 
 4. หนังสือห้องสมุด 
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลท่ี
จะให้สืบค้น 
6. โรงเรียนสำหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
7. จัดให้มีห้องประจำหลักสูตร 
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ี
ในการให้บริการหนังสือ
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. จัดพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
คำปรึกษา 
10. จัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย           
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน   

1. มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจำนวนนักศึกษา 
2. มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจำนวนนักศึกษา 
3. มีจำนวนเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
กระดานอัจฉริยะ และ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพียงพอ ต่อจำนวนห้องเรียน
และนักศึกษา  
4. มีจำนวนเพียงพอกับจำนวน
นักศึกษา 
5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลท่ี
จะให้สืบค้น 
6. มีโรงเรียนสำหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 
1 โรงเรียน และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพียงพอตามจำนวน
นักศึกษา 
7. มีห้องประจำหลักสูตร 
8. มีหอ้งสมุดคณะ/พื้นท่ีในการ
ให้บริการหนังสือวารสาร 
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เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
เกี่ยวกับสาขา 
9. มีพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นเว็บไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ ฯ 
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 
และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย           
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนเพียงพอกับนักศึกษา 

 6.2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
            จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ดังนี้ 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เพียงพอ โดยมี
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการของ
บุคลากร พื้นท่ีในการให้
คำปรกึษา ห้องสมุด
คณะ/พื้นท่ีในการ
ให้บริการหนังสือตำรา
เฉพาะท่ีเกีย่วข้องกับ
สาขาวิชา มีเทคโนโลยี
ส่ือการเรียนการสอน
เพื่อกระตุ้นการใฝ่รู้ 

1. จัดใหม้ีห้องประจำสาขา 
2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ี ในการให้บริการ
หนังสือ วารสารเกี่ยวกับสาขา 
3. จัดพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรม   การเรียนรู้ เช่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุมแลกเปล่ียน
เรยีนรู้ทางวิชาการ การให้คำปรึกษา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนการเรียน
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
ส่ือดิจิทัล 

1. มีห้องประจำสาขา 
2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ีใน
การให้บริการหนังสือ
วารสาร เกีย่วกับสาขา 
3. มีพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ทางวิชาการ การให้
คำปรึกษา 
4. มีเทคโนโลยีเพื่อการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่นคอมพิวเตอร์ 
อนิเทอร์เน็ต  ส่ือดิจิทัล 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร และ
พัฒนาหลักสูตรให้ก้าว
ทันกระแสความ
เปล่ียนแปลงโดยมี
บุคลากรผู้สอน ท่ีเป็น
ผู้นำด้านการพัฒนา องค์
ความรู้และสามารถผลิต
บุคลากรท่ีมีความรู้ 
ทักษะท่ีตรงต่อความ

1. จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภากำหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี 
3. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ไปศึกษา
ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิง
ได้กับมาตรฐานท่ีคุรุสภา
กำหนด 
มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุง 
สม่ำเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 4 ปี   
3. มีจำนวนอาจารย์ผู้สอนมี
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
ต้องการของสถานศึกษา 
 

5. สำรวจความต้องการความรู้ ทักษะของ
นักศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร 
6. สำรวจความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือ
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ 
90 
4. อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศึกษาดูงานเพื่อการพฒันา
หลักสูตรหรือวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ใน 2 ปี 
5. มีการนำผลการ
ประเมินผลการสำรวจความ
ต้องการความรู้  ทักษะของ
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร  
6. มีการนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้
การสอนเชิงรุก กระตุ้น
ให้เกิดความใฝ่รู้ 
เสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์  เน้น
ประสบการณ์จริง เพื่อ
การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาคปฏิบัติ มี
แนวทางการเรียนรู้หรือกิจกรรมประจำวิชาให้
นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานใน
สาขาวิชาชีพครู  

1. มีแผนการสอนและส่ือ
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2. มีจำนวนวิชาเรียนท่ีมีภาค    
ปฏิบัติวิชาชีพครู มากกว่า 1 
รายวิชา  
 
 

 
เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

3. ประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

1. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และภายนอก 
2. จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผลงานทางวิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโดยนักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี   
2.  มีฐานขอ้มูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
วิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้ง   
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
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เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
 การศึกษา 

3. มีการนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนของ
นักศึกษานำมาปรับปรุง
หลักสูตร  

 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

   ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มี รายละเอี ยดของรายวิชา และรายละเอี ยดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน    แต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผล การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิ สิต/นั ก ศึกษาตาม
มาตรฐานผล การเรียนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม

หรือคำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(12) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมท่ีกำหนดและเป็นประจำทุกปี 

X X X X X 

(13) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบั ติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

(14) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีจะสำเร็จการศึกษามีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

   X X 

 
หมายเหตุ  ให้สาขาวิชาเลือกช่วงช้ันปีในการสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วงปี 3 หรือ

ช้ันปี 4 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนนั้ น  พิจารณาจากตัว ผู้ เรียน โดยอาจารย์ ผู้สอนจะต้องประเมิน ผู้ เรียน ใน ทุกๆ  หั วข้อ 
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 
จากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้
ไม่สามารถทำให้ ผู้ เรียนเข้ าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน  การทดสอบกลางภาคเรียน 
และปลายภาคเรียน  จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้ อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่า 
มีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริง ในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ช่ัวโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ 
และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน  
ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถท่ีจะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย  ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทำทุก 4 ปี 
ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



 

 

ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา 

1.รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                         Non-Credit 
  Basic English 

การใช้คำ ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นท่ีต้องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริง การแนะนำตนเองและผู้อื่น 
การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการ
ส่ือสารในสถานการณ์ท่ีคุ้นเคย  เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
          The use of words, sentences, and English grammar basics 
required in daily life particularly in the factual section, introducing 
oneself and others, answer the questions about personal 
information, as well as the use of English for communication in a 
familiar situation, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
         

  2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน             3 (1-2-6) 
          English in Daily Life  

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบ้ืองต้น
ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าท่ีของคำ การเรียงลำดับคำ รูปแบบประโยคใน
กาลพื้นฐาน เพื่อใช้ใน     การส่ือสารในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
            Development of listening, speaking, reading, and writing skills by 
using basic knowledge of English grammar, function of words, word 
order, and sentence patterns in basic tense for communication in daily 
life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

 
 รหัสวิชา  ชื่อและคำอธบิายรายวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2220202    ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                                    3 (1-2-6) 
             English for General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คำศัพท์ 
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สำนวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills 
for communication in English. Using appropriate vocabularies, 
idioms, and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
                   English for Workplace 

           ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคท่ีมีโครงสร้างท่ี
ซับซ้อน และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
           English in unfamiliar situations. The use of sentences with 
complex structures and forms of formal language use focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
2220510    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3 (1-2-6) 

            Thai for Communication  
ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดส่ือสารเชิงบวกในโอกาส
ต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดส่ือสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี 
อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Use Thai language to communication property according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that 
being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking with 
positive communication on various occasions, and in various language  
levels.  Using  tones  of  voice to communicate. Read aloud according 
to orthography. Read for comprehension from various types of writing, 
writing various types of works according to the principles of writing, 
having manners for listening, speaking, reading and writing, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

2220520      ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ          3 (1-2-6) 
              Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ 
โดยเน้น การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจา
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ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การส่ือสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
       The development of language skills to effectively with occupation 
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, business 
negotiations, business letter writing, business communication through writing,  
writing of the press releases on business, business communications and 
business negotiation in real situations through social media,  focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

2220530    ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์          3 (1-2-6) 
              Thai for Critical thinking  

หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
เน้นทักษะ การรับสารจากการฟังและการอ่านสามารถนำสารท่ีได้รับไปสู่
กระบวนการคิดวิเคราะห์และนำเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อการ
วิเคราะห์การฟังเพื่อการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อ 
จับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์การอ่านเพื่อ การตีความ และการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณการส่ือสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and 
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to apply 
the obtained data toward the processes of analytical thinking and 
presentation, listening for comprehension, listening for data analysis, listening 
for interpretation, the use of judgment for listening including comprehensive 
reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical reading, 
social communication and real situations, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2810310  นันทนาการในชีวิตประจำวัน                    3 (1-2-6) 

           Recreation in Daily Life 
         ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความสำคัญของ
นันทนาการกับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวัน ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
เพื่อสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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           The meaning characteristics and scope of recreation. The 
importance of recreation and quality of life, Principles of selection 
of recreational activities in daily life Practice recreation activities 
suitable for body development Mind, emotion, society To create 
self-worth Know yourself And live happily in society. 

 

2221310    จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม        3 (1-2-6) 
            Ethics and Social Responsibility 

      ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผล
จริยธรรมชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ปรัชญา และศาสนาแนวคิดทางจริยศาสตร์ 
คุณค่าและการดำเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนา 
ตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และ
หลักจริยธรรมเพื่อชีวิตท่ีดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้
อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
       The meaning and the importance of ethics and corporate 
social responsibility, humans and the use of reason and ethics, 
understanding and life in accordance with the principle of science, 
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
consistent with the truth of the world and life, the development of 
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical 
morality for good life, the development of intellectual and creative 
problem solving, the development of life skills in various fields for 
peaceful living together with other people and society, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต        3 (1-2-6) 
              Life skills and personal development in a dynamic world 

  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการดำรงชีวิต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการทำงานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology 
and ethics, the philosophy for oneself learning, personal and 
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personality development, human relations and teamwork, 
management of conflicts and the health promotion, and problem 
solving skills in the society of change, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร         3 (1-2-6) 
              Communication Psychology 

 แนวคิดและกระบวนการส่ือสาร วิธีการศึกษาการส่ือสารในองค์การ การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารท่ีดี การสะท้อน
กลับของการส่ือสาร โครงสร้างขององค์การท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการ
ส่ือสาร ผลกระทบของการส่ือสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมท้ังการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารท่ีเกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหาร จัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group and 
organization, a good messenger and receiver, reflections of the 
communication, the organization structure related to the efficiency of 
communication, the impact of communications on job performance, the 
job satisfaction and organizational commitment including the application 
of psychological knowledge to enhance efficiency in communication that 
occur in the organization such as public relations with the psychological, 
management of rumors, the motivation to persuade and an analysis of 
personal body language, volunteer for community development, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221210  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน          3 (1-2-6) 

           The King Wisdom for Local Development 
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด

การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ชุมชนและ
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สังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, 
and sustainable development in their daily lives, study concepts 
and principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development 
based on the king wisdom and the integrated participation with 
related sectors 

 รหัสวิชา  ชื่อและคำอธบิายรายวิชา  หน่วยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
 2310020    เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ        3 (1-2-6) 
          Phetchaburi Study for Entrepreneur 

         ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติ
พันธุ์ อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท่ีมีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเท่ียว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมือง
เพชรคติสัญลักษณ์ คติความเช่ือ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่าง
เมืองเพชร ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึก
สร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของ
จังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

Geography, history of Phetchaburi province and local 
nearby, tribes and ethnicities, the influence of geography and 
history affecting  on cultural, society, art and culture, lifestyle, 
local wisdom, foods, local attractions, study of the project under 
the Royal Initiative of His Majesty the King in Phetchaburi province, 
problem and the use of the approach of the Royal Initiative of His 
Majesty the King in solving social problems, approach for local 
development, Phetchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and 
the process of creating a Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the 
philosophical constructs,  beliefs, wisdom and unique in 
construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the 
integrated practice from a variety of the relevant case studies such 
as the appreciation of the craft and practice to create the craft as 
well as cultural and tradition succession of Phetchaburi province, 
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focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธบิายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2310030    สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 

              Thai Society and the Current ASEAN Community 
      สังคมไทยท้ังในอดีตจนถึงปั จจุบั น ท่ี  การปกครองของไทยเชิง
ประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมา  ค่านิยมท่ีมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความ
เป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และ
ระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเซียน กลไกและกฎบัตร
อาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การ
ปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การส่ือสารระหว่าง
วัฒนธรรม การเคล่ือนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหา
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ส่ิงแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้
ด้านการปฏิบัติ ศึกษาข้อมูล การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด 
เจตคติ ค่านิยมท่ีเหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย  
  The Thai social in the past to the present, the governor of 
Thailand's historical past, values oriented public interests, the 
values of the citizenship, way of democratic citizenship, current 
Thai public administration system, ASEAN community, intercultural 
communication, the mobility of labor, technology and innovation, 
stability, human trafficking problems ,drugs, environmental and 
international relations, learn about the practice in data searching,  
concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific 
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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 รหัสวิชา ชื่อและคำอธบิายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2310410      พลเมืองที่เข้มแข็ง            3 (1-2-6) 
            Potency Citizen 

         วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการ
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม  การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบ้ืองต้นท่ี เกี่ ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์  และวิถี ชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าท่ีของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะเน้นการฝึกปฏิบั ติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาท่ี เกี่ ยวข้องอย่าง
หลากหลาย  
          Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for 
freedom and peaceful in Thai society and international community in 
accordance with the principles of tolerance, create and comply with social  
rules and basic laws related to democratic way of life with the King as 
Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, 
have a volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

2340310    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย          3 (1-2-6) 
              Basic Knowledge of Laws  

         ความรู้ ท่ั วไปเกี่ ยวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจำเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจำวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษา
หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา    ความแพ่ง และกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ใน
ชีวิตประจำวันแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปช่ันระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและ
คอรัปช่ันนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
        General knowledge of law with relationship and need to be used in 
daily life according to the change of social phenomena in present 
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situation, study of the principle of law and jurisprudence of the public law 
and private law, principle of basic rights and freedoms based on the 
Constitution law, study the basic knowledge about civil and commercial 
law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the 
application and implementation of the law to be effectively in daily lives, 
concepts, theory and good governance, the performance of the 
organization based on good governance, fraud and corruption, system and 
mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and 
measures to prevent and resolve the problem of corruption and 
misconduct including transparency and build faith in performance, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

3211110    การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ                  3 (1-2-6) 
           Digital Media Production and Media Literacy 

         ความหมายของส่ือ ประเภทของส่ือ หลักการผลิตส่ือดิจิทัล ฝึกสร้างส่ือดิจิทัล
เชิงสร้างสรรค์ การเผยแพร่ส่ือผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสำคัญของการ
รู้เท่าทันส่ือในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากส่ือ  ทักษะและองค์ประกอบการ
วิเคราะห์ส่ือเพื่อการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากส่ือทุก
ประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเล่ียงส่ือท่ีก่อโทษต่อตนเองและสังคม 
ในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
        Meaning of media, type of media, principles of digital media 
production, practice creating creative digital media, publishing media 
online. The significance of media literacy in the context of information 
society, impact of the media, skills and elements analysis of media for 
literacy, the principle and access information from mass media to 
achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful 
to themselves and the society in various forms, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

3330010       เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน              3 (1-2-6) 
            Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของ
สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ หลักการคำนวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชำระเงิน การ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การ
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วางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงิน
รายได้ การเงินสำหรับท่ีอยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ท่ี
จำเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเส่ียงและการประกันความมั่นคงของ
บุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Basic principles of economics, determinants of supply and 
demand of the product, consumer behavior, an important 
characteristic of goods market having perfect competitive and 
imperfect competitive, calculation method of national income, 
finance and banking, monetary and fiscal policy, international trade 
and finance in the balance of payments, the application of principles 
of economics in daily life, personal financial management ,personal 
financial planning, personal financial statements, individual income, 
income management, housing finance, financial terms of the vehicles 
and equipment needed to manage personal debt, risk management 
and insurance of persons, savings and investment of individuals, 
financial planning in each age, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant  case studies 

 

 3330020     ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                         3 (1-2-6) 
          Modern Entrepreneur 

          บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดต้ังองค์กรธุรกิจ 
หน้าท่ีต่างๆ  ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การ
ดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิ สัย ทัศน์ ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบผลสำเร็จ การจัดทำแผนธุรกิจ 
และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
          The role of small business in the economy, method of establishment  
of a business organization, responsibility in the field of business 
administration, financial control and business, the implementation of various 
small businesses, starting business in the digital era, problem solving and 
decision making, the vision in the development of the business enterprise, 
the characteristics of entrepreneurship success, business plan preparation 
and experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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 รหัสวิชา ชือ่และคำอธบิายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3330030     ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม               3 (1-2-6) 

       Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความสำคัญของผู้นำและภาวะความเป็นผู้นำ รูปแบบของ

ผู้นำ บทบาทของผู้นำและผู้ตามท่ีดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนา
บุคลิกภาพสำหรับผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในท่ีสาธารณเพื่องานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
          Meaning, the importance of leaders and leadership, 
leadership styles, the role of a good leader and follower, the 
psychology and leadership skills, personality development for 
leaders, teamwork, interpersonal relationship in the teamwork, 
group process and solving problems together, the development of 
the personality, and the public speaking training for careers, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
3330110    การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                     3 (1-2-6)  

        Basic E-Commerce 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐาน

ทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัว
แบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   

Introduction to electronic commerce, technology 
infrastructure and tools on the Web for e-commerce, the business 
model of electronic commerce, electronic payment systems, legal 
and ethical issues related to electronic commerce, Business trial 
using electronic commerce, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชือ่และคำอธบิายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
          3003110  ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                           3 (1-2-6) 

          21st Century Skills for Living and Occupations 
                 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการ

ประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะท่ีสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
        Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill 
by integrating application for important skills development for life 
and careers in 21st century effectively, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 รหัสวิชา            ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

   1810310      กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ          3 (1–2–6) 
             Sports for Health Development 

  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการ
ออกกำลังกาย การว่ายน้ำและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพ
ทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกา
การแข่งขันและมารยาทของการเป็น ผู้เล่นและผู้ ดูกีฬาท่ีดี กีฬาเพื่อการ
นันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเด่ียวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ  
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   
  The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness 
for ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health 
and go on diet, recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a 
player and a good sport spectators, the sports for recreation including 
single and team sport that student can choose what interests, sports for 
development of the holistic health 

 
  4400010      โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3 (1-2-6) 

              World, Science and Technology 
      บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิด
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วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน 
ผลกระทบของสารเคมีต่อส่ิงแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ท่ีมีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
      The roles of science and technology in the development of 
community, the nation of energy, global warming, the natural 
resources and environment, agricultural and agricultural industry, 
critical thinking skills, able to understand in problem and use 
science and technology to solve the various fields of problem, 
development of science and technology, the use of chemicals in 
daily life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s 
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical 
equipment, the impact of scientific advances towards humans, 
social, environment and culture, use scientific analysis to 
understand and solve the problems in their lives, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

  4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว        3 (1-2-6) 
              Environmental and Green Technology 

     ความสำคัญของส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การ
วางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ทักษะ
การสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสี
เขียวและการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

          The importance of the environment, the utilization of natural 
resources, planning the use of resources, technology in preventing 
and solving environmental problems, skills to create innovative 
environment for sustainable development, natural disasters, the 
classification of natural disasters, causes and the risky areas to 
natural disasters, effects and protection from natural disasters, 
green technology and environmental development for sustainable, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
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  รหัสวิชา  ชื่อและคำอธบิายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
  4420310     เคมีในชีวิตประจำวัน        3 (1-2-6) 
              Chemistry in Daily Life 

      ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทำ
ความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นม  และผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมี
กับภูมิปัญญาไทยการด่ืม การกินหรือ การแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิ
ปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการดำรงชีวิต
รวมท้ังการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย   
      Knowledge of various chemical products in daily life, soap, 
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’s products, 
cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs including the agricultural 
products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the 
relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge, 
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of 
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including the  
use of chemicals in the right way,  and detoxification of hazard chemicals, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
  4430110   คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ        3 (1-2-6) 
              Mathematics for Business 

   คณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน สัดส่วน ร้อยละ การคำนวณอัตรา
ก้าวหน้า ท่ีใช้ในการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชำระ  
และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้น
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
        Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, 
the interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking 
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in 
daily life and business problems, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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        รหัสวิชา     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

   4430120      การคิดและการตัดสินใจ        3 (1-2-6) 
                Thinking and Decision Making 

         หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิง
ระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น  
และการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
         The principle and process of human thinking, creativity, 
systematic thinking, information analysis, logic and reasoning, 
decision processes, The process of scientific knowledge acquisition, 
linear programming and its application in solving problems in their 
daily life, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
    4520110      การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ        3 (1-2-6) 

            Thai Cooking and International Cooking 
  อาหารหลัก 5 หมู่ การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารท่ี
ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร 
ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อ
สุขภาพ การประกอบอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
  The 5  Food Groups, Thai and international cuisine foods 
that promote good health, Food to prevent disease and cause 
diseases, food preservation, food safety, Nutritional value of food, 
Healthy food ,popular cooking for career or extra income, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)  

4520120  ขนมและเคร่ืองด่ืมเพื่อการประกอบธุรกิจ       3 (1-2-6) 

             Dessert and Beverage for Business 
          ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำ

ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ช่ังตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการ
ธุรกิจ ปฏิบัติทำขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องด่ืมเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทำเครื่องด่ืมการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องด่ืม 
เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

           Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, 
packing measures, marketing principles and business management, Practice in 
making Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage 
production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage business 
management, be able to work and be self-reliant, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
    4830110      ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ         3 (1-2-6) 
              Conservation Biology and Plants 

         หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปล่ียนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ใน
ชีวิตประจำวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ 
ส่ิงมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ 
การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์
ความสำคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการ
แก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
         Principles and biological theories related to conservation, 
critical thinking skills and problem solving skills in the conservation 
of biodiversity, changes in biodiversity, the application of 
biotechnology in various areas including agricultural, food and 
medical in daily life, the ethics of conservation, the interference 
and community structures of organism, the relevance of human, 
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the design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation, the importance and value of the florae 
to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application 
of the florae, critical thinking and problem solving skills in 
conservation and development of the florae, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
   5600010   เกษตรในชีวิตประจำวัน        3 (1-2-6) 
              Agriculture in Daily Life 

         เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ
แหล่งเพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ำการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์เพื่ อนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจำวันการเรียนรู้ทักษะทาง  การเกษตรไปใช้ดำรงชีวิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
         Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency 
economy, cultivation management, water resources management, 
the management of coastal and marine resources, planting and 
animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, 
learning agricultural skills to survive, organic farming to safety, 
agriproduct processing with ability to apply as professional career 
for sustainable self-reliance, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 
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   รหัสวิชา ชือ่และคำอธบิายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
6510401    พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน               3 (1-2-6) 

              Renewable Energy and Energy Saving 
     พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงาน
ไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของ
โลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานท่ียั่งยืน ในโครงการพระราชดำริ การประหยัด
พลังงานสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน 
เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
      The basic knowledge and energy technology, energy and 
electrical energy, introduction to electrical charges, Thailand and 
world energy situation, study on technology of sustainable energy  
in the Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving 
for a house and industrial buildings, energy-saving devices, 
approach to energy saving and technology for energy saving, the 
integration of renewable energy technologies and energy needs of 
the community focusing on the foundation development of 
stability and sustainability of the energy, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 

   6530410    การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน      3 (1-2-6) 
             Innovation Creative for local development 

    ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การ
พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอน
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
        Meaning, importance, composition, theory of creativity. The 
development of creative thinking towards innovation. Design 
concepts, thinking process and writing an operation plan. Apply 
appropriate application of technology. Adding value and 
developing products creatively. Learning principles of creative 
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management, intellectual property, and commercialization as well 
as developing creative thinking to solve problems that occur within 
the local community, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 

6840110    จิตสำนึกและวินัยจราจร        3 (1-2-6) 
              Conscious Mind and Traffic Discipline 

        ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้น
ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมิน
พฤติกรรมการขับขี่จิตสำนึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างหลากหลาย 
        Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle 
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, 
safe driving practice, analyze driving behavior, examination and 
evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

    7440110     ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต        3 (1-2-6) 
             Computer Skills in Dynamic World 

     องค์ประกอบท่ีสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การทำรายงานการสร้างตารางคำนวณ 
การนำเสนอผลงาน การส่ือสารบนระบบเครือข่ าย และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดความ
ต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืน
สารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ   การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสน เทศอย่ า งสร้ างสรร ค์พ ร้ อ ม ท้ั ง ฝึ กป ฏิ บั ติ โป รแก รม ทาง ด้ าน
ระบบปฏิบั ติการ ประมวลผลคำ ตารางการคำนวณ    การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
        Essential elements of information and communication 
technology, the use of information and communication 
technologies, reporting, creating spreadsheets, presentations,  
network communication and the effectively uses of information 
technology and modern communication as well as investigation of 
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the law relating to the use of the computer and information 
technology,  ethics and the health of computer users, critical 
thinking skills to use technology and the creatively use of 
information technology including the practice in operating system 
program, data searching, word processor program, spreadsheet and 
the presentations. Practicing the operating system program data 
query, word processing, spreadsheet and presentation, computer 
application to relate with the changes in dynamic world, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ             3 (1-2-6) 

            Life and Health 
        กำเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกำเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค ส่ิงแวดล้อมและปัจจัย
ต่าง  ๆท่ีมีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเส่ียงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมด้วยภมูิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ 
วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
        The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food 
consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, consumption 
behavior, environment and factors affecting health, care promotion and 
health risks, holistic health care with traditional medicine, national health 
security, methods for adult and gerontological nursing, resuscitation, 
approaches of care for disaster victims, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 
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2. รายวิชาชีพครู 
   รหัสวิชา             ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏบิัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

               1011103      ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่                                         2(1-2-3)  
                Teacher for Modern Society 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน    
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและสังคมยุคใหม่   โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้นประสบการณ์  
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบันและอนาคต 

        Behave morally, intend to develop learners as a spiritual 
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good 
citizen, be admired by students and society analyzing, synthesizing, 
integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, 
ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of  
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes in 
present and future teacher professional development appropriate 
for Learner and Modern Society using experiences and case 
studies, practice using reflection to apply for self-development to 
become a good 

 

              รหัสวิชา     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 1063402    ปรัชญาการศึกษา                                                     2(1-2-3) 
                 Education philosophy 

วิเคราะห์เช่ือมโยงปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับ
บริบทของการศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงนโยบายการศึกษา แผนการศึกษาระดับต่างๆเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องและมีความสมดุลกับ
ปรัชญาการศึกษา  บริบทและนโยบายการศึกษาต่างๆ  สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและการดำรงชีวิตอย่างสมดุล 

Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, 
Thai thinking base and the context of education, society, politics, 
economy, science, and technology including education policies, 
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educational plans at various levels. Proposing guidelines 
formanaging education and developing learners with a 
competency base that is consistent and balanced with Education 
philosophy, context, and various educational policies which can 
be applied in the performance of teachers' roles and live a 
balanced life. 

 
             1052503    จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต                      2(1-2-3) 
              Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives 

        วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรม
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและ
จิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ    การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบ
ดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา  

                               ตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง    
Analyze, solve problems, apply, design learner behavior 

management to develop learners according to their potential and  
ages , focuses on the concepts of psychological development 
theories, educational psychology, guidance psychology and 
counseling psychology, executive brain function for learning, 
learning and development promotion by age and individual 
difference of learners, learning management for learners with  
special needs, explore the case studies and the reflective 
practice to design learner assistance and development based on 
individual ability of each learner, persist to develop learners with 
the spirit of being a teacher, well-organized leaner development 
report system to give  the advice guideline and feedback to 
parents  and related people which leads to collaboration in 
learner development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, and 
up to date. 



93 
 

 
 

 
 1022204   ทักษะการสื่อสารสำหรับครู                                              2(1-2-3) 
                Communication for Teacher Skills 

        เทคนิคการใช้ สถานการณ์ อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงของสังคมยุค
ดิจิทัลท่ีส่งผลต่อการส่ือสารในการศึกษา การรู้เท่าทันส่ือ จรรยาบรรณการ
ส่ือสาร ผู้ส่งและผู้รับสาร หลักการฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การเขียนและ
ภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้  
ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงสำหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
    Use techniques situation the influence of changes in the digital 
society affects communication in education. Media literacy, 
Communication ethics] Sender and receiver, and techniques of 
Language Use as well as practice listening, speaking, reading, 
writing, and gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in listening, 
speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek 
for general information for broader, up-to-date self-development  
and keeping up with the changes, practice the language and 
culture for peaceful living.  

           
 1022203    การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                                     2(1-2-3) 
            Competency Based Curriculum Development 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกโดยใช้ฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและ
ชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects 
curriculum in nature of major by Competency Based and related 
to school and community context, implement and evaluate 
curriculum through application of curriculum basic knowledge, 
curriculum evolution, curriculum theories and development 
model, backgrounds of curriculum development in educational 
philosophy, psychology, social, culture, technology and other 
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factors; basic education curriculum, school-based curriculum 
development, curriculum implementation, curriculum evaluation, 
problems and trends in curriculum development; and to be a 
person who know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

            1033305      นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                          3(1-2-6) 
              Innovation and Digital Technology for Education 

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษา
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือก 

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 

Apply innovation and digital technologies for education 
management design in accordance with individual major to 
develop learners’ intellectual and to be innovator based on 
contexts, learner individual differences, concepts, and theories 
being relevant to innovation and technology digital for education, 
laws, and ethics in utilizing innovation and digital technologies. In 
order to be able to select and apply innovation and digital 
technology for educational effectively, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up to date, and keep up with changes. 

 
            
            1023305      การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                                       3(2-2-5) 

              Competency based Instructional 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้  เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้
ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
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21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เนื้อหาและภาษา ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  ส่ือเทคโนโลยี
ดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน  การบริหารจัดการช้ันเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to 
develop learners to be an competency and innovator, enhancing 
student learning, attending and accepting individual differences 
among students, creating activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-
being,  integrating knowledge, content, curriculum, teaching science 
and digital technology in instruction by using learning theories, 
educational philosophy, instructional innovation for skills 
development in the 21st century,  integrated instruction,  integrated 
instruction on sufficiency economy philosophy, content and language 
integrated learning, integrated instruction on media and  learning 
resources in local community, digital technology media, inclusive 
education, coaching, classroom management, designing and lesson 
plan writing related Learner standard micro-teaching, practicum in real 
situation; to be a responsible and committed person in developing 
learners fulfil their potential 

 
           1043406      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                        2(1-2-3) 
              Competency Based Learning Measurement and Evaluation 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระสำคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริ ง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และออกแบบ ดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง 
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 
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Measure and evaluate Competency Based through 
methods which are practical and appropriate to the subject 
matter, context, individual difference of learners, and learners 
with special needs, reflect the evaluation result for learner 
development and quality development of learning management 
under the concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in 
learners, guideline of using measurement and evaluation result in 
learner development, design; implement the quality assurance in 
education proper and creative measurement and evaluation, and 
use the reflective practice for self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date. 

 
รหัสวิชา         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 1043407     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                  3(2-2-5) 
             Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบ
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปล่ียนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with 
individual major, context of learner individual differences, and 
learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, 
design research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’ ethics, research instrumentation, 
applydigital technologies for creating innovation in research to 
solve problems and develop learners, relevant innovation in 
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community in order to be able to implement research results in 
developing learning management and learners, and use reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 
           1004901       คุรุนิพนธ์                                                                   1 (0-2-1) 
                Self-Development Report 

จัดทำคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติม
เต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

Create Self-development Report by gathering, analyzing 
and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually 
as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

รหัสวิชา     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
           1001803    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                                           1(90) 
            Practicum in Profession of Teaching 1 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ี
ครูผู้สอนและครูประจำช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครู ท้ังในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
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รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that 
reflect love and faith in teaching profession, identify self-ethics 
and profession ethics, acknowledge duties of teacher and 
homeroom teacher in school, understand community context, 
coordinate with parents to collect the data used to provide 
learner care, assistance, and development to the preferred 
characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of 
psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of 
teacher performance, conclude the lesson learned from learning 
experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR)  
as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

 

           1002804     ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                                     1(90) 
             Practicum in Profession of Teaching 2 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ท่ี ดีมี คุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เล้ียงโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, working as a teacher assistant 
with a mentor by planning content design, media and 
technology, measurement and evaluation according to the 
learning strand in each course, integrated knowledge in 
educational administration, innovation design, implementation of 
educational quality assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to 
develop and help students to have desirable characteristics,  
analyze and present guidelines for self-development to be a 
professional teacher who is able to adjust to keep up with the 
change of both professional teaching and core major sciences, 
participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the 
form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
 

            1003805     ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3  1(90) 
              Practicum in Profession of Teaching 3 

ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศ
ช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 
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Practice teaching in educational institutions, behave as a 
good example with morality and conduct according to 
professional ethnics, design a class atmosphere that encourages 
students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by 
applying digital technology or modern educational innovations,  
collaborate with parents to develop and strive to solve students' 
problems to have the desirable characteristics with the process 
of the correct research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, 
projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

 
           1004806       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                         6(540) 
               Internship 1 

ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและ
ประเมินผล จัดทำโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน ครู ชุมชน รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าท่ีครูใน
สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน 
และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูท่ีดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง 

Operate on teaching a major subject to enable 
students to learn happily. Inspire to be a learning enthusiast and 
have the cognition. Aware of the learner’s health by designing 
alesson plan that promotes learning skills and thinking skills of 
learners. Learning management, innovation media design, 
measurement and evaluation. Preparation Develop Project 
appropriate for context and participation form student teachers 
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and Community student development report. Perform duties as 
a teacher in educational institution, participate with professional 
activities, develop the innovation to develop learners through 
the observation process, recording data, analyzing, synthesizing, 
lesson learned and reflective thinking to apply for develop 
oneself to be a good teacher with be proficient, up to date and 
keep up with the changes 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

           1004807       การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                      6(540) 
               Internship 2 

ปฏิบั ติการสอนในสาขาวิชาเอก  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

Operate on teaching a major subject behave as a good 
example with morality and conduct according to professional 
ethics, make learners are happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing modern 
educational innovations integrated in community context with 
learning activities in and out of the classroom, create  
a network of cooperation with parents and communities to 
develop, promote professional progress and solve students' 
problems with desirable characteristics with the correct research 
process according to the research methodology, clearly reflecting 
the changes that have occurred to themselves from participation 
and participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in 
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educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the 
form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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3. รายวิชาเฉพาะด้านวิชาเอก 
3.1 วิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
           1571101       ระบบเสียงภาษาจีน                                          3(2-2-5) 
               Chinese Sound System 

หลักสัทศาสตร์ภาษาจีนกลางเบื้องต้น  การออกเสียง การอ่านและ
การเขียนสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ซึ ่งประกอบไปด้วย พยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ การเปล่ียนเสียงวรรณยุกต์ เสียงม้วนล้ิน เงื่อนไขและข้อควรระวัง
ตามหลักสัทอักษรภาษาจีน 

Basic Chinese phonetics; pronouncing, reading and 
writing Chinese phonetics (Pinyin) including consonant, vowel, 
tone, changing of tone, retroflex, rule and condition of Pinyin 

 
           1571102    ภาษาจีนระดับต้น 1    3(2-2-5) 
                            Elementary Chinese 1 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
จำนวน 300 คำ การใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน 

Basic Chinese listening, speaking, reading and writing; 
common 300 Chinese word, use of basic vocabulary, phrase and 
sentence structure 

 
1571103       ภาษาจีนระดับต้น 2             3(2-2-5) 
                     Elementary Chinese 2 

หลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คำศัพท์ที่ใช้
บ่อยจำนวน 600 คำ การใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น 
ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 

Principle of basic Chinese listening, speaking, reading 
and writing; common 6 0 0  Chinese word; use of vocabulary, 
phrase and more complex sentence structure; skill of using 
Chinese-Thai dictionary 
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รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1571201      การฟังและการพูดภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
          Chinese Listening and Speaking 1   

การฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การ
เล่าเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง 
ฝึกสนทนาในสถานการณ์ท่ีกำหนด 

Listening and speaking conversation in daily life, self-
introduction, telling short story about yourself and others, clear 
and correct pronunciation, practice dialogue for specific 
situation. 

 
1571202       การฟังและการพูดภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
          Chinese Listening and Speaking 2   

การฟังและพูดจากบทสนทนาหรือเรื่องราวท่ีมีความยาวและความ
ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจับใจความและการสรุป
ใจความสำคัญ การสนทนาตามหัวข้อท่ีกำหนด  

 Listening and speaking longer and more complicated 
dialogue by Active Learning, techniques of grasp and 
summarizing main idea, conversation in specific topic. 

 
 

1571301    การอ่านภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
          Chinese Reading 1  

การอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ ประกอบด้วยประกาศ
อนุเฉท บทบรรยาย เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความ ทักษะการ
อ่านบทความและการจับใจความสำคัญตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน 

Reading short writing including announcement, 
paragraph, description, simple essay, letter, and article; skill in 
reading and grasping main idea according to writer’s objective. 
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รหัสวิชา     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1572101 ภาษาจีนระดับกลาง  3(2-2-5) 
          Intermediate Chinese 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนระดับกลาง คำและหน้าท่ีของ
คำจากโครงสร้างประโยคที่ใช้ในภาษาเขียน ศัพท์ที่ใช้บ่อยจำนวน 800 คำ 
การใช้ภาษาส่ือความหมายในระดับเป็นทางการอย่างถูกต้องเหมาะสม 

Intermediate Chinese listening, speaking, reading and 
writing.  Word and function on written Chinese sentence 
structure, common 8 0 0  Chinese word, use of proper formal 
language. 

        
1572301       การอ่านภาษาจีน 2    3(2-2-5) 

               Chinese Reading 2 
การอ่านงานเขียนท่ียาวและซับซ้อนยิ่งขึ้น ประกอบด้วยความเรียง 

เรียงความ บทความ ทักษะการอ่าน สรุปความและย่อเรื่องจากบทท่ีอ่าน  
Reading longer and more complicated writing including 

essay, article; skill in reading and summarizing.  
 
           1572401       การเขียนภาษาจีน    3(2-2-5) 
               Chinese Writing  

ทักษะการเขียนจดหมาย แบบฟอร์ม บันทึกส้ัน บรรยายเหตุการณ์ 
การแสดงความคิดเห็น และการสรุปใจความสำคัญโดยใช้คำศัพท์ โครงสร้าง
ประโยคท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

Skill in writing letter, form, memo, story; comment and 
summarizing main idea by using word and sentence structure 
based on correct grammar. 
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รหัสวิชา    ชื่อและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1572601   ไวยากรณ์จีน  3(2-2-5) 
        Chinese Grammar 

ไวยากรณ์ภาษาจีนต้ังแต่ระดับคำ ชนิดของคำ หน้าท่ีของคำ หน้าที่
และลักษณะโครงสร้างวลีและประโยคภาษาจีน การวิเคราะห์ การอธิบาย
การฝึกวิเคราะห์และนำเสนอ อภิปรายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ท่ีพบบ่อย
สำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  

Chinese grammars from words, word types, word 
functions to functions and structures of Chinese phrases and 
sentences;to analyse, explain, and practice analysing and making 
presentation in discussing frequently found mistakes for learners 
of Chinese as a foreign language  

 
1572701 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน 2(1-3-5) 
                Technology and Innovation for Teaching Chinese 

วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่ือออนไลน์ แอพพลิเคช่ันเพื่อการ
สอนภาษาจีน การวิเคราะห์และสร้างสื่อการเรียนภาษาจีนท้ังส่ือทำมือและ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ แนะนำกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีเสริม
แบบเรียนและหลักสูตรภาษาจีน กิจกรรมการสอนภาษาจีนที่ส ่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนภาษาท่ีใช้ภาษาจริงเพื่อการส่ือสาร เกณฑ์การเลือกใช้
ส่ือและแบบเรียน การประเมินคุณภาพของส่ือท่ีใช้และการนำไปเผยแพร่ทาง
ออนไลน์ 

ศึกษาแหล่งข้อมูลการสอนภาษาจีน อาทิ เพลง เกมส์ ส่ือออนไลน์
และหนังสืออ่านเพื ่อความบันเทิง กิจกรรมเสริมหลักสูต รที่ช่วยให้เรียน
ภาษาจีนอย่างสนุกสนาน 

Use of computer software, social media, application for 
teaching Chinese; analysing and making of teaching media 
including hand-made media and online electronic media; 
Suggesting language learning activities that supplement 
textbooks and Chinese language courses. Chinese language 
teaching activities that promote real-life language learning 
experiences for communication; standard in selecting teaching 
media and material; evaluation for quality of media and giving 
publicity to social media. 
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1573101 ภาษาจีนระดับสูง  3(2-2-5) 
          Advanced Chinese 

         การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนระดับสูง คำศัพท์ วลี โครงสร้าง
ประโยคและไวยากรณ์จากงานเขียนแบบตางๆ เชน บทความจากหนังสือ
พิมพ วารสาร ความเรียงและเรื่องสั้น การจับใจความสำคัญและการเขียน
แสดงความคิดเห็น คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ หรือเทียบเท่า HSK ระดับ 4 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง 

Advanced Chinese listening, speaking, reading and writing. 
Vocabulary, phrase, sentence structure and grammar in various 
writing such as newspaper article, journal, essay and short story; 
grasping main idea and comment, common 1200 Chinese word 
or equal to HSK level4 word; learning activities based on 
Situation based-Learning. 

 
1573701     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูภาษาจีน                        2(1-3-5) 
                 English for Chinese Teacher 

การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู 
การเรียนรู้มารยาท วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตของชาวต่างชาติ 

English for communication skill for teaching Chinese by 
efficiently; skill in listening, speaking, reading and writing in 
English; English for research and profession; learning about 
western culture, manner and life style. 
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รหัสวิชา ชือ่และคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1573702 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน  3(2-2-5) 
          Chinese teaching methods 

หลักการ แนวคิด สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ภาษาจีนใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
การจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา การเขียน
แผนการจ ัดการเร ียนรู ้ เทคน ิคว ิธ ีสอน  สื ่อการสอน การว ัดและการ
ประเมินผล การสาธิตการจัดการเรียนรู้หน้าช้ันเรียน และการฝึกปฏิบัติการ
สอนจริงในสถานศึกษา 

Principle, concept, content and standard in Chinese 
subject in elementary educational curriculum; learning design in 
vary, course description, learning unit, course outline and writing 
of learning plan, teaching method and technique, teaching 
media, measurement and evaluation, teaching Chinese 
demonstration in classroom and in internship. 

 
1573901 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
          Research in Teaching Chinese 

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนภาษาจีน การสืบค้นข้อมูล เรียบ
เรียง ทำวิจัย และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบการ
วิจัย 

Research method related to teaching Chinese; 
information searching, editing, writing and presenting based on 
systematic and correct pattern in research. 
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          3.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก 

รหัสวิชา       ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1572501 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  3(2-2-5) 
          Chinese Arts and Culture 

ลักษณะเด่นของศิลปะ วัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เทศกาลสำคัญ ความเชื่อ ค่านิยม ดนตรี ปรัชญาแนวคิด มารยาทและการ
ดำรงชีวิตของชาวจีนโดยสังเขป การบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เช่น นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 

Characteristic of Chinese Art, culture, tradition, festival, 
believe, value, music, philosophy and thinking, manner and life 
style in brief; integration to learning activity such as Chinese and 
culture exhibition, Chinese and culture camp. 

           1572502 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน  3(2-2-5) 
          Introduction to China 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเมือง
การปกครอง ประชาก รและชนชาต ิ การศ ึกษา ความก ้าวหน ้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่อ
อาเซ ียนผ ่านการเร ียน รู ้เช ิงร ุก  ค ้น คว ้า นำเสนอและอภ ิป รายก ลุ ่ม 
สภาพการณ์ในปัจจุบันของจีนและบทบาทในด้านต่างๆ ระดับโลก 

Basic knowledge about China geographical feature, 
climate, politics, population and nationality, education, sciences 
and technology, economic policy in PRC and towards ASEAN 
based on Active Learning approach. Search for information, 
present and have group discussions of China and tis 
international roles. 

 
1572503 ประวัติศาสตร์จีน  3(2-2-5) 
          Chinese History 

เหต ุการณ ์สำคัญทางประวัต ิศาสตร์ การเม ือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมประเทศจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  การฝึก
วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแต่ละยุคสมัย 
และนำเสนอ หรืออภิปราย 
           Important events in Chinese histories, politics, 
administrations, economics and societies from ancient to 
present periods;to practice analyzing and making presentation 
important historical events in each era. 
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 1572504    อักษรจีนศกึษา 2(1-2-3) 

             Chinese Character Study 
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของอักษรจีน กฎการเขียน เส้นขีด 

ลำดับขีด โครงสร้างและส่วนประกอบของตัวอักษรจีน หลักการค้นหา
คำศัพท์จากพจนานุกรม ทักษะการเขียน อ่าน และจำตัวอักษรจีนอย่าง
ถูกต้องคล่องแคล่ว 

History and development of Chinese character; rule for 
writing, stroke and order of stroke, structure and component of 
Chinese character, principle of searching vocabulary from 
dictionary; skill in writing, reading and memorizing Chinese 
character by correctly and fluently. 

  
                   1572505   ภาษาจีนจากสื่อร่วมสมัย  3(2-2-5) 

                      Chinese in Contemporary Media 
ศัพท์และสำนวนที่มักใช้ในสื่อร่วมสมัย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ 

ทักษะการฟังและจับใจความ การวิเคราะห์และตีความภาษาเฉพาะท่ีใช้ในส่ือ
ร่วมสมัย 

Word and idiom often used in contemporary media 
such as social media; skill in listening and grasping main idea; 
analyzing and translating specific language in contemporary 
media. 

 
     1572702    ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 2 (HSK 2)    3 (2-2-5)   
                     HSK 2 Preparation and Training  

                  ทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  
  (HSK 2 )   ข้อสอบในรูปแบบท่ีหลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคท่ี 
  ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับ 
  ผู้สอบท่ีสามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ 
  มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ 
               HSK2 preparation skills and knowledge; various and  
  complicated tests; vocabulary and grammatically correct sentences;   
  HSK mock test practice for the test takers who can use Chinese for  
  communication in the easy topics in daily life using at least 300  
  vocabulary learned 



111 
 

 
 

รหัสวิชา       ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
            1572703     ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3 (HSK 3 )      3 (2-2-5) 
          HSK 3 Preparation and Training 

         ทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน     
  (HSK 3 )  ข้อสอบในรูปแบบท่ีหลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคท่ีถูกต้อง 
 ตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้สอบท่ี 
 สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และ 
 ท่องเท่ียวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ 

         HSK3 preparation skills and knowledge; various and 
complicated tests; vocabulary and grammatically correct sentences; 
HSK mock test practice for the test takers who can use Chinese for 
communication in the topics about one’s living, education, 
occupation, and traveling in China etc. using at least 600 
vocabulary learned. 

 
1573501 สำนวนสุภาษิตจีน  3(2-2-5) 
          Chinese Idioms and Proverbs 

ท่ีมาและหลักการใช้สำนวนสุภาษิตจีน การเปรียบเทียบกับสำนวน
สุภาษิตไทย วิเคราะห์ จำแนกและอภิปรายความแตกต่างระหว่างสองภาษา 
การประยุกต์ใช้กับงานเขียนและการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

Source and principle of Chinese idiom and proverb; 
comparison of Thai proverbs, analyze, classify and discuss the 
differences between Chinese and Thai languages. Applying in 
writing and daily life communication by correctly and 
appropriately. 

 
              1573502    วรรณกรรมจีน                        3 (2-2-5) 

                 Chinese literature 
การอ่านและศึกษาตัวบทวรรณกรรมจีนคัดสรรที่โดดเด่นในช่วง

ศตวรรษท่ี 20 และ 21 เพื่อทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีนฝึกการใช้
ความคิดเชิงวิพากษ์ในการวิเคราะห์วิจารณ์กวีนิพนธ์นิยายความเรียงและบท
ละครอย่างเป็นระบบพร้อมนำเสนอผลงานในรูปแบบส่ือทั้งการพูดและการ
เขียน 

             Read and study selected texts of outstanding Chinese  
  literature during the 20th and 21st centuries to understand  
  Chinese society and culture. Practice using critical thinking in  
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  systematic analysis to criticize poetry, novels, essays, and plays  
  with presentations both speaking and writing .  

 
               1573503    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 3(2-2-5) 
                Introduction to Chinese language and literature  

ศึกษารูปแบบการประพันธ์ท่ีสำคัญของวรรณคดีจีนโบราณในแต่ละ
สมัย ลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์และรูปแบบการใช้ภาษาระหว่างภาษาจีน
โบราณและภาษาจีนปัจจุบัน พร้อมนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อทั้งการพูด
และการเขียน 

  Study and research of important literary styles in 
ancient Chinese literature in each period. Study grammatical 
structures and language usage patterns between ancient 
Chinese and modern Chinese, with presentations in both 
speaking and writing 

 
                    1573601  การแปลภาษาจีน  3(2-2-5) 

  Chinese Translation 
หลักและวิธีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและการแปลภาษาไทย

เป็นภาษาจีน ตั้งแต่การแปลคำ วลี ประโยคจนถึงการแปลข้อความ บท
สนทนา บทความขนาดสั้น จดหมาย และประยุกต์การแปลสู่การจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีน 

Principle and method of Chinese to Thai and Thai to 
Chinese translation; from word, phrase, sentence to paragraph, 
dialogue short article, letter, and combination between 
translation and teaching Chinese. 

 
                1573703   ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 4 (HSK 4 )    3 (2-2-5) 
      HSK 4 Preparation and Training 

ทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
     (HSK 4)  ข้อสอบในรูปแบบท่ีหลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคท่ี 
     ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับ 

ผู้สอบท่ีสามารถใช้ภาษาจีนส่ือสารในหัวข้อท่ีกว้างขวางขึ้นและสามารถ 
ส่ือสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้ว 
อย่างน้อย 1,200 คำ 

HSK4 preparation skills and knowledge; various and 
complicated tests; vocabulary and grammatically correct 
sentences; HSK mock test practice for the test takers who can 
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use Chinese for communication in more extended topics and 
fluently communicate with Chinese native speakers using at  
least 1,200 vocabulary learned. 

 
    

 
1573704 ภาษาจีนเพือ่การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 5 (HSK 5)      3 (2-2-5) 
  HSK 5  Preparation and Training 

ทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
(HSK 5 ) ข้อสอบในรูปแบบท่ีหลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคท่ีถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับผู้สอบท่ี
สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการ
โทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในท่ีสาธารณะได้ เรียนรู้
คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ 

HSK5  preparation skills and knowledge; various and 
complicated tests; vocabulary and grammatically correct 
sentences; HSK mock test practice for the test takers who can 
comprehensively read Chinese newspaper and magazines using at 
least 2,500 vocabulary learned. 
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          ภาคผนวก ข 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวท่ี 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันป ี
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                  
                                                                                                      ลำดับวิชา 
         ลักษณะเนื้อหา 
        ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 
       หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 หมวดวิชา หมู่วิชา และลักษณะเนื้อหาวิชาในแต่ละหมู่วิชาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้ 
 150   ใช้กับ หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใด ๆ ได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
 151   ใช้กับ หมู่วิชาปรัชญา 
 152   ใช้กับ หมู่วิชาศาสนา 
 153   ใช้กับ หมูว่ิชาภาษาศาสตร์ 
 154   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาไทย 
 155   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
 156   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น               
 157   ใช้กับ หมูว่ิชาภาษาจีน 
 158   ใช้กับ หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
 159   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
 161   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
 162   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอิตาเล่ียน 
 163   ใช้กับ หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
 164   ใช้กับ หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
 165   ใช้กับ หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
 166   ใช้กับ หมูว่ิชาภาษาเกาหลี 
 167   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาลาว 
 168   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเขมร 
 169   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาพม่า 
 171   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
 172   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาสเปน 
 173   ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
 174   ใช้กับ หมู่วิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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หมู่วิชา ภาษาจีน 
 

หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 
เลข           ลักษณะเนื้อหาวิชา      รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7)) 
 
1              พื้นฐาน        157 __ 1 __  __ 
 
2               การฟัง, การพูด                157 __ 2 __  __ 
 
3               การอ่าน            157 __ 3 __  __ 
 
4               การเขียน               157 __ 4 __  __ 
 
5               ศิลปวัฒนธรรม, วรรณกรรม     157 __ 5 __  __ 
  
6               วากยสัมพันธ์และการแปล          157 __ 6 __  __ 
 
7               ภาษาจีนสำหรับวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน 157 __  7 __  __ 
 
8               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา   157 __  8 __  __ 
 
9               การวิจัยและการสัมมนา     157 __  9 __  __ 

 
 
 

 



 

 

ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นางสาวมนธนัตถ์ สินทร 
วุฒิการศึกษา : 
Ph.D. (Teaching Chinese as Foreign 
Language)  
Central China Normal University, 
China. 

M.A. (Linguistics and Applied 
Linguistics, Field of specialization : 
Teaching Chinese as Foreign 
Language) 
Guangxi University for Nationalities, 
China. 

ค.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 

1. หนังสือ/ตำรา 
      - 
2. ผลงานวิชาการ 
    1.1 Montanat Sinthorn, Supaporn Aroonawongsa.(2562). 汉泰“里”的词义对比分析及教

学思考(A Comparative Analysis And Teaching Thinking on The meaning of "Li" in Mandarin 
Chinese and Thai). วารสารคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.1 (1) , 1-12. (บทความวิจัย;TCI-2) 
    1.2 Montanat Sinthorn, Supaporn Aroonawongsa.(2562). 汉泰“外”的语义认知基础对比

研究与对外汉语教学(A Comparative Study of the Semantic Cognition Basis of "Wai" in 
Mandarin Chinese and Thai and Teaching Chinese as a Foreign Language). วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 20 (2):131-144 . (บทความวิจัย;TCI-2) 
3. ประสบการณ์การทำงาน 
     ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน        อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
     ก.ค. - ต.ค.  2556           อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร   
                                      มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 ก.ย. 2554 – ม.ค. 2556   อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาไทย  
                                       - Guangxi University for Nationalities, China 
                                       - Nanning college for Vocational Technology, China 
     ก.ย. 2552 –  ก.ย. 2553     อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย   Hezhou University, China 
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     พ.ค. – ก.ย. 2552              อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
                                         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน   
   พ.ย. 2551 –  มี.ค. 2552        ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 
                                         โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่        
   พ.ค. 2551 –  ต.ค. 2551        ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา 
                                         โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่        

   5. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     ระดับปริญญาตรี 
 1) ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1 
     2) ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2 
     3) ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
     4) ภาษาจีน 1 
     5) ภาษาจีน 3 
     6) ภาษาจีน 4 
     7) ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ 
     8) ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 
     9) ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 
     10) ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 
 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) 
 1) วิชาการแปล 
     2) วิชาการแปลด้วยการเขียนทางธุรกิจ 
     3) วิชาฟัง-พูดภาษาไทย 

   6.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
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      พ.ค. 2552 –  ก.ย. 2552   อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
                                       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน      
      พ.ย. 2551 –  มี.ค. 2552   ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 
                                        โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่     
      พ.ค. 2551 –  ต.ค. 2551   ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา 
                                        โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่        
7.  ประสบการณ์นิเทศ 
     1) พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน     อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
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ลำดบัที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นางสาวกรกมล ธนะโรจน์รุง่เรือง  
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
Ph.D. (Linguistics and Applied 
Linguistics) 
Beijing Language and Culture 
University, China. 

M.A. (Teaching Chinese to Speakers 
of Other Languages)  
Jinan University, China. 

B.Ed. (Chinese Language Education) 
Jinan University, China. 
 
 
 
  
 
 
 

1. หนังสือ/ตำรา     
- 

2. ผลงานวิชาการ 
     2.1 Kornkamon Thanarotrungrueang. (2560). A Case Study of Grammatical Errors in 
Primary School Chinese Learners.Journal of Mianyang Normal University,1(2) หน้า: 73-79 
(ISI) 
      2.2 He Dongmei, Kornkamon Thanarotrungrueang. (2560).A Survey on the Language 
Usage in Manbi Village of Xishuangbanna. วารสารวิชาการ มนุษย์สังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.19 (2): 135-141. (บทความวิจัย;TCI-2) 
      2.3 ธนัชพร นามวัฒน์, กมลทิพย์ รักเกียรติยศ, กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง. (2559). The Effection of 
Thai  Dialect on Pronunciation:A Case Study on Studying Chinese at Phetchaburi  Rajabhat 
University”. วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี .18 (2): 128-135. (บทความวิจัย;TCI-2) 
      2.4  Kornkamon Thanarotrungrueang. (2562).THE DEVELOPMENT OF THE CRAFTS OF 
CULTURAL TOURIST ATTRACTIONS IN PHETCHABURI GUIDEBOOK (CHINESE-ENGLISH-THAI) . 
Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School.19(2) :285-294 .(TCI-1)  
      2.5 กรกมล  ธนะโรจน์รุ่งเรือง , ฐณัฐา ลาภเลิศ, ประภา จอรถ (2562). การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT—กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาจีน โรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม. วารสารวารสารวิชาการ มนุษย์สังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี.2 (2): 21 – 36.(บทความวิจัย;TCI-2) 
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3.  ประสบการณ์การทำงาน 
     ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
     เม.ย.2550 – 2551        อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้กับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน สำนักงานฮั่นปัน้ 

รัฐบาลจีน  ณ Jinan University Guangzhou China 
     พ.ค.- มี.ค. 2552           ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา 
                                    โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จังหวัดอ่างทอง 
     ม.ค.- มิ.ย. 2555            ฝึกสอน ณ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                     จังหวัดเชียงราย 
    ก.ย.2555 - มี.ค. 2556    อาจารย์พิเศษภาษาจีน โรงเรียนวัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
     ส.ค. - ต.ค. 2560           อาจารย์ผู้ช่วยสอนภาษาไทย สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
                                     Peking University  Peking  China 
     มิ.ย.- ส.ค. 2561            อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้กับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน สำนักงานฮั่นปั้น

รฐับาลจีน  ณ Beijing Language and Culture University  Peking 
China                                

5. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผดิชอบสอน 
           ระดับปริญญาตรี 
     1) ภาษาจีนเบ้ืองต้น  
     2) ภาษาจีน 2   
     3) ภาษาจีน 3 
     4) ภาษาจีน 4 
     5) การอ่านภาษาจีน 
     6)ภาษาจีนเพื่อการท่องเท่ียว 
     7) ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 



 

 
 

 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     8) การแปลเบ้ืองต้น 
     9) สัทศาสตร์ภาษาจีน 
      ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) 
     1) วิชาการแปลไทย – จีน 1 
     2) วิชาการแปลภาษาไทย - จีน  

6.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
          พ.ค.- มี.ค. 2552          ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา 
                                         โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จังหวัดอ่างทอง 
          ก.ย.2555 - มี.ค. 2556   อาจารย์พิเศษภาษาจีน โรงเรียนวัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
7.  ประสบการณ์นิเทศ 
          พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน     อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นางสาวสุภาพร อรุณะวงศา 
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 
M.A. (Teaching Chinese as Foreign 
Language)  
Wuhan University, China. 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 

1. หนังสือ/ตำรา 
 - 

2. ผลงานวิชาการ 
    2.1 Montanat Sinthorn, Supaporn Aroonawongsa.(2562). 汉泰“里”的词义对比分析及

教学思考(A Comparative Analysis And Teaching Thinking on The meaning of "Li" in 
Mandarin Chinese and Thai). วารสารคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 1 (1) , 1-12. (บทความ
วิจัย;TCI-2) 
    2.2 Montanat Sinthorn, Supaporn Aroonawongsa.(2562). 汉泰“外”的语义认知基础对

比研究与对外汉语教学(A Comparative Study of the Semantic Cognition Basis of "Wai" in 
Mandarin Chinese and Thai and Teaching Chinese as a Foreign Language). วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 20 (2):131-144 . (บทความวิจัย;TCI-2) 
3. ประสบการณ์การทำงาน 

ม.ค. 2549 - ปัจจุบัน        อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                       มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
    ธ.ค. 2546 - ธ.ค. 2548       เจ้าหน้าท่ีประสานงานต่างประเทศ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 
    มี.ค. 2543 - ต.ค. 2546      หัวหน้าฝ่ายบุคคลและประสานงานท่ัวไป บริษัทอินวิกอร์ คอร์ปอเรช่ัน

จำกัด 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผดิชอบสอน 
ระดับปริญญาตรี 
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 1) ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1 
     2) ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2 
     3) ภาษาจีน 1 
     4) ภาษาจีน 2 
     5) ภาษาจีน 3 
     6) การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
     7) การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
     8) การอ่านภาษาจีน 1 
     9) การอ่านภาษาจีน 2 
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
         - 
6.  ประสบการณ์นิเทศ 
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน     อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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ลำดับที่ ชือ่-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นางศุภรัสมิ์  ศิรพุทธิพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
สถาบนัราชภัฎลำปาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือตำรา (ระบุเฉพาะรายการท่ีผ่านการประเมินตามเกณฑ์ กพอ.)   
          -   
2. ผลงานวิชาการ (วารสารวิชาการตามเกณฑ์ กพอ.)  
2.  ผลงานวิจัย  

2.1 ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ อภิชาติ เลนะนันท์ กาญจนา สังข์ผาด และไพเราะ สุดสงวน.  (2562).  การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5  วันท่ี 22 มีนาคม 2562: 202-209.     
2.2 อภิชาติ เลนะนันท์ ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ กาญจนา สังข์ผาด และไพเราะ สุดสงวน.  (2562).  การน้อม
นำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 วันท่ี 22 มีนาคม 2562 : 1303-1309.  
2.3 กาญจนา สังข์ผาด ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ และอภิชาติ เลละนันท์.  (2562). รูปแบบกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตำบลบางนกแขวก  จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎเลย
วิชาการ ครั้งท่ี 5  วันท่ี 22 มีนาคม 2562 : 390-400.      
4.  ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 
     4.1 การศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม  
     4.2 บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
     5.1 ครูปฐมวัย (หัวหน้าสายช้ันปฐมวัยปีท่ี 3 / หัวหน้ากิจการนักเรียน / ท่ีปรึกษาเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ) โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 
6.  ประสบการณ์นิเทศ     6 ปี 
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ลำดับที่ ชือ่-สกลุ ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

 ช่ือ-นามสกุล   XIE XI  
ตำแหน่งทางวิชาการ  Lecturer 
ประวัติการศึกษา   
M.A. (Teaching Chinese to Speakers 
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1. หนังสือตำรา (ระบุเฉพาะรายการท่ีผ่านการประเมินตามเกณฑ์ กพอ.)   
          -   
2. ผลงานวิชาการ 
    1) XIE XI. (2018). Chinese Characters teaching in Teaching Chinese as a Second 
Language,the Science Education Article Collects ,3 ( 2):92-149.(1.0) 
3.  ประสบการณ์การทำงาน 
   2016-2019: Chinese Teacher( Intern) in School of Overseas Education, Sichuan 
University. 
   2019 to Present :Chinese Lecturer in Faculty of Humanities and Social Sciences 
,Phetchaburi Rajabhat University. 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 
    1) News Listening  
    2) Advanced  Chinese Audio-visual Teaching 
    3) Primary Chinese Audio-visual Teaching 
    4) Primary Chinese Listening and Speaking  
    5) Intermediate Chinese Listening and Speaking 
   6) Advanced Chinese Speaking 
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