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ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553

128
129

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)
Bachelor of Education Program in Chinese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ค.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Education Program in Chinese
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 ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียง
ใต้ มหาวิทยาชนชาติกวางสี มหาวิทยาลัยยูนาน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัย
อื่นๆ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปเรียนภาษากับมหาวิทยาลัย 1 ภาคการศึกษา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 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 อาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร
หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่างจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวมนธนัตถ์
สินทร

2

นางสาวกรกมล
ธนะโรจน์รุ่งเรือง

เลขประจำตัว
ประชาชน
15102000XXXXX

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Teaching Chinese as Foreign Language)
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics, Field of
specialization : Teaching Chinese as Foreign
Language)

35710004XXXXX

อาจารย์

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

Central China Normal
University, China

2561

Guangxi University for
Nationalities, China

2556
2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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
ศิรพุทธิพันธ์

31006022XXXXX

อาจารย์

ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2550

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สถาบันราชภัฏลำปาง

2542

4

ค.บ. (ภาษาจีน)

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
วิก ฤตการณ์ พั ฒ นาที่ เกิด ขึ้ น ทั่ วโลกมุ่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม เกิ ด การแข่ง ขั น ในยุ ค
โลกาภิวัฒน์ การสร้างคนให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งสำคั ญ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและควรเริ่มต้นอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
ในโลกของยุคข้อมูล ข่าวสารในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต มุ่ ง ยกระดั บ การศึ กษาและการเรี ย นรู้ให้มี คุ ณ ภาพเท่ า เที ยมและทั่ วถึ ง และส่ง เสริ มการปลูก ฝั ง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนั้นการมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนจึงมี
ความจำเป็น และมีบทบาทสำคัญในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่
กำลังพัฒนาและต้องรับเอาความรู้ทางวิชาการจากประเทศต่าง ๆที่เจริญ แล้วการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนและสามารถนำความรู้และประสบการณ์การเรียนไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของประชากรของประเทศในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่ าเทีย มกั น ทางสังคม มุ่งสร้างความเข้ม แข็ งของสถาบั นทางสัง คม ทุน ทางวั ฒนธรรมและ ความ
เข้ มแข็ ง ของชุม ชน เพื่ อ สร้ างความมั่ น คงและการลดความเหลื่ อ มล้ำ ทางเศรษฐกิ จและสั ง คม ปั จ จุบั น
ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนครูสาขาวิชาภาษาจีนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจึงส่งผล
ให้ ผลสั มฤทธิ์ ในการเรียนภาษาจี นของผู้ เรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ ที่ กำหนด ทั้งนี้ เป็ นเพราะการขาดแคลนครูสาขาวิชา
ภาษาจีนในสถานศึกษา และแก้ปัญหาโดยนำครูผู้สอนซึ่งมีความถนัดในสาขาวิชาอื่นมาสอนแทน ทำให้ขาดความรู้
ความสามารถทางด้านการสอน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นปัญหา
อัน ดับ ที่ 1 คือ ปัญ หาทางการสอน ซึ่ง ครูผู้สอนส่วนมากยัง ขาดการนำเอาเทคนิค วิธีก ารสอนใหม่ ๆ
รวมถึง การเลือกกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ อันเนื่องมาจากครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาจีนโดยตรงยังมีจำนวนไม่
เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยเป็นจำนวนมาก หากสถาบันการศึ กษาสามารถผลิตครูสอนที่มีศักยภาพและคุณภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียน คนในชุมชนได้ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมมีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้น
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง อย่ างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่
วิชาชีพครู ปรับ ปรุงระบบเงินเดื อนและค่าตอบแทนครู พั ฒ นาระบบความก้าวหน้ า ของครูโดยใช้ การ
ประเมิ น เชิ งประจั ก ษ์ ที่อิ งขี ดความสามารถและวัด สัม ฤทธิ ผลของการจัด การศึ กษาเป็น หลั ก จัด ระบบ
การศึ กษาและฝึ กอบรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพครูอ ย่า งต่ อเนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การพั ฒ นาครู ในด้ า น
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึก ษาในด้ านหลัก สูต รและการเรีย นการสอนให้ ก้า วหน้ าและก้ าวไกลเพื่ อ นำประเทศไทยไปสู่ก ารเป็ น
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ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ให้เป็น บัณ ฑิ ตครูที่มี คุณ ภาพ ให้มี ศักดิ์ ศรีความเป็น ครูตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ ครูซึ่งเป็ น
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มี
ความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
เป็ น ผู้ มี จริ ยธรรมประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณแห่ ง วิช าชี พ สามารถทำงานร่ว มกับ ผู้ อื่ น ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีคุณ ภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึ กษาที่เหมาะสมกับการเป็ น
วิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาจีน จะเตรียมความพร้อ มให้กั บสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที่มีศั กยภาพที่ จะพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์
ภายนอกหรือ การพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่ อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่ าทั นการเปลี่ยนแปลง การผลิ ต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒ นธรรมของ
ท้องถิ่น ของชาติ และสากล
12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณ ะ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณ ะวิ ท ยาการจั ด การ คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
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13.1.2 หมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น เปิ ด สอนโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ แ ละคณะ
ครุศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ
ดำเนินการ
13.3.2 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับดูแล โดยประสานงานกับสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบีย นเพื่ อประสานการจัด ตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิ นวิช าการ และควบคุมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตครูสอนภาษาจีน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ สามารถบูรณาการและจัดการเรียนรู้
อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพครู รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
เป็นสถาบันหลักที่ทำหน้าที่ผลิตครู จึงมีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รัฐบาล
ปั จ จุ บั น มี น โยบายผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยก้ า วเข้ าสู่ โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่ ง เป็ น โมเดลเศรษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ง ยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม สิ่งที่จะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การ
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้กำลังจะ
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งในด้าน
ความรู้แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานในการทำงานด้า นการใช้ ภ าษาและการคิด ขั้ น สู ง (สำนั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 48)
ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับการพัฒนานวัตกรรมที่สอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษ
ที่ 21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตรแบบโมดูล
ที่ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้ นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชัย
วงษ์ใหญ่, 2554) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่นความรู้ที่สำคัญ แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนาทักษะการ
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คิดขั้นสูง และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิ ชย์และคณะ, 2556; Wangner, 2012)
รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค 4.0
ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้ง แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนา
กลไกต่างๆ เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งจุดเน้นของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒ นามนุษย์
โดยตรง ดัง ที่ แผนการศึก ษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) มีวัตถุป ระสงค์ในการพั ฒ นาคนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : ก)
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ งควรผลิ ต ครู ผู้ ส อนภาษาจี น ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการ มี จิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป็นครู ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีน รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมี ทัศนคติและ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์ ภาษาจีน อย่างดี สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK 4) ขึ้นไป
สามารถประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ ดั งกล่าวในการปฏิบัติ งานได้อ ย่างสอดคล้องกับ สภาพสัง คม วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจของประเทศและสากล
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3.4 ความรอบรู้ ด้านการจั ดการเรียนการรู้ด้านการสอนวิชาภาษาจีน สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพ
หรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
1.3.5 มีศักยภาพที่ จะพั ฒ นางานในหน้ าที่ และเส้นทางวิช าชีพ ให้ มีความก้าวหน้าเป็ น ผู้นำทาง
วิชาการ สามารถใช้ภาษาจีน และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ให้มมี าตรฐานไม่ต่ำ
กว่าที่ สกอ. และคุรุสภากำหนด
2. แผนปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการในอนาคต
3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ
ให้มีความรู้ สมรรถนะและเจต
คติที่ทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
4. พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ให้มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

กลยุทธ์
1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับชาติ
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและวิชาการอย่างสม่ำเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2. เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุง
1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก
1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
เรียนการสอน ให้ทำงานบริการแก่ บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
องค์กรภายนอก
หลักสูตร
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. สนับสนุนให้คณะ และสาขา
1. ปริมาณของอุปกรณ์ และ
จัดหาอุปกรณ์ และหนังสือที่ใช้ใน หนังสือค้นคว้าที่ทันสมัย และ
การค้นคว้าที่ทันสมัย
เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน
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หมวดที่ 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 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน
2) การสำเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ซ)
2.1.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ซ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษารับรอง
2.2.2 มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
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 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณะ และสาขาวิ ช า จั ด ประชุ ม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษา
แรกเข้ าทุ ก คน กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษา สอบวั ด ระดั บ ได้ ค ะแนนไม่ เป็ น ไป ตามที่ ค ณะกำหนด นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน ทั้งในด้านโครงสร้างทางภาษา และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.4.3 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานในสาขาวิชาภาษาจีนตามที่สาขาวิชากำหนด
สำหรับนัก ศึกษาแรกเข้าทุ กคน กรณี ที่ นักศึ กษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่ เป็น ไป ตามที่สาขากำหนด
นักศึกษาจะได้รับการแจ้งผล และอาจารย์ทปี่ รึกษาจะมอบหมายงานเพื่อปรับความรู้พื้นฐานของตนเอง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
2563
2564
2565
2566
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
0
ชั้นปีที่ 3
60
60
0
0
ชัน้ ปีที่ 4
60
0
0
0
รวมจำนวนนักศึกษา
60
120
180
240
60
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
0
0
0

2567
60
60
60
60
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบำรุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(รายหัวนักศึกษา)
เงินเดือนบุคลากร
รวมรายรับ

2563
1,200,000

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2,400,000 3,000,000* 4,800,000

2567
4,800,000

36,000

72,000

108,000

144,000

144,000

2,222,000
3,458,000

2,333,000
4,805,000

2,449,600
5,557,600

2,572,000
7,516,000

2,700,600
7,644,600

* ไม่ครอบคลุมค่าบำรุงการศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยจีน (MOU ) ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดเงิน
2563
2564
ก. งบดำเนินการ

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567
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เงินเดือนบุคลากร
ค่าตอบแทน*
ค่าใช้สอย*
ค่าวัสดุ
รวม(ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม(ข)
รวม (ก) + (ข)
จำนวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร
นี้

2,222,000
200,000
100,000
100,000
2,622,000

2,333,000
200,000
150,000
150,000
2,833,000

2,449,600
300,000*
250,000*
200,000
3,199,600

2,572,000
250,000
200,000
200,000
3,222,000

2,700,600
250,000
200,000
200,000
3,350,600

100,000
100,000
2,722,000
60

150,000
200,000
250,000
150,000
200,000
250,000
2,983,000 3,399,600 3,472,000
120
180
240
19,300 บาท / คน / ปี

250,000
250,000
3,600,600
240

* ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยจีน (MOU) ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ
1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้
แนวปฏิบัติการกำหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ซ)
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3.

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
133
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
12
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
97
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
37
2.1.1) วิชาชีพครู
บังคับเรียน
22
2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียน 15
2.2) กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
60
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
บังคับเรียน
40
2.2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
20
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking

15
หมายเหตุ
1) กลุ่ ม วิ ช าภ าษ าและการสื่ อ ส าร ให้ นั ก ศึ ก ษ าเลื อ กเรี ย นภ าษ าอั ง ก ฤษ ไม่ น้ อ ยกว่ า 9 ห น่ ว ยกิ ต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรื อ กรณี ที่ ห ลั ก สู ต ร มี มคอ. 1 หรื อ มาตรฐานของสาขาวิ ช า ให้ เลื อ กกลุ่ ม วิช าภาษาและการสื่ อ สาร
เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ทีร่ ะดับ 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 ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรอื่นๆที่ใช้
แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหน่วยกิตในทำนองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฎี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้ มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจำนวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฎี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจำนวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ จำนวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจำนวนหน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัส
2810310
2221310
2310010
3310810

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต
3 (1-2-6)
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World
จิตวิทยาการสื่อการ
3 (1-2-6)
Communication Psychology
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
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2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
Thai Society and the Current ASEAN Community
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง
Potency Citizen
2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Basic Knowledge of Laws
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
Digital Media Production and Media Literacy
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Economics in Daily Life
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Modern Entrepreneur
3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic E-Commerce
3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations

รหัส
1810310
4400010
4410110
4420310
4430110
4430120
4520110
4520120
4830110

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1-2-6)
Sports for Health Development
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environmental and Green Technology
เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and International cooking
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
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5600010
6510410
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจำวัน
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
Renewable Energy and Energy Saving
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Innovation Creative for local development
จิตสำนึกและวินัยในการจราจร
Conscious mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู

ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน

รหัส
ชื่อวิชา
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
Teacher for Modern Society
1063402 ปรัชญาการศึกษา

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)

97
37
22

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

Education philosophy
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
Advancing Psychology for Learning and Improve Lives
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21
Language and Culture for Teachers in 21st century
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
Competency Based Curriculum Development
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Innovation and Digital Technology for Education
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Competency Based Instructional
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Competency Based Learning Measurement and
Evaluation

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (1-2-6)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
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1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Learning Innovation Development
1004901 คุรุนิพนธ์
Self-Development Report

3 (2-2-5)
1 (0-2-1)

2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
บังคับเรียน
15 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 1
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 2
1003805 ฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพระหว่างเรียน 3
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 3
1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (540)
Internship 1
1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (540)
Internship 2
2.2) กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า
40 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1571101
ระบบเสียงภาษาจีน
3 (2-2-5)
Chinese Sound System
1571102
ภาษาจีนระดับต้น 1
3 (2-2-5)
Elementary Chinese 1
1571103
ภาษาจีนระดับต้น 2
3 (2-2-5)
Elementary Chinese 2
1571201
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 1
1571202
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
1571301
การอ่านภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
Chinese Reading 1
1572101
ภาษาจีนระดับกลาง
3 (2-2-5)
Intermediate Chinese
1572301
การอ่านภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
Chinese Reading 2
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1572401
1572601
1572701
1573101
1573701
1573702
1573901

รหัส
1572501
1572502
1572503
1572504
1572505
1572702
1572703
1573501
1573502
1573503

การเขียนภาษาจีน
Chinese Writing
ไวยากรณ์จีน
Chinese Grammar
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน
Technology and Innovation for Teaching Chinese
ภาษาจีนระดับสูง
Advanced Chinese
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูภาษาจีน
English for Chinese Teacher
วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน
Chinese teaching methods
การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาจีน
Research in Teaching Chinese

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-3-5)
3 (2-2-5)
2 (1-3-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.2.2) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3 (2-2-5)
Chinese Arts and Culture
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3 (2-2-5)
Introduction to China
ประวัติศาสตร์จีน
3 (2-2-5)
Chinese History
อักษรจีนศึกษา
2 (1-2-3)
Chinese Character Study
ภาษาจีนจากสื่อร่วมสมัย
3 (2-2-5)
Chinese in Contemporary Media
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 2 (HSK 2 )
3 (2-2-5)
HSK 2 Preparation and Training
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3 (HSK 3 )
3 (2-2-5)
HSK 3 Preparation and Training
สำนวนสุภาษิตจีน
3 (2-2-5)
Chinese Idioms and Proverbs
วรรณกรรมจีน
3 (2-2-5)
Chinese literature
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
3 (2-2-5)
Introduction to Chinese language and literature
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1573601
1573703
1573704

การแปลภาษาจีน
Chinese Translation
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 (2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษา 2220200
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ทั่วไป
…………
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
…………
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
…………
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
หมวดวิชาเฉพาะ 1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2
ด้าน (วิชาชีพครู) 1001803 ฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่าง
1
เรียน 1
หมวดวิชาเฉพาะ 1571101
3
ระบบเสียงภาษาจีน
ด้าน
1571102
3
ภาษาจีนระดับต้น 1
(วิชาเอกบังคับ) 1571201 การฟังและการพูดภาษาจีน1
3
รวมหน่วยกิต
21
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศึกษา
ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
1
2
6
1
2
6
1
2
6
1
2
3
0
90
0
2
2
2

2
2
2

5
5
5

10

14

36

หน่วยกิต
3
3
3
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
3
3

3
3

2
2

2
2

5
5

3
22

2
11

2
16

5
39

ทฤษฎี ปฏิบัติ
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน
(วิชาชีพครู)

……………
……………
……………
1063402
1052503

หมวดวิชาเฉพาะ
1571103
ด้าน(วิชาเอกบังคับ) 1571202
1571301
รวมหน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการ
เรียนรู้และการพัฒนา
ชีวิต
ภาษาจีนระดับต้น 2
การฟังและการพูด
ภาษาจีน 2
การอ่านภาษาจีน 1

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

22
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน
(วิชาชีพครู)

……………
................
1022204
1023305
1002804
1022203
1033305

ชื่อวิชา

หน่วย
ศึกษา
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
3
1
2
6
3
1
2
6
2
1
2
3

หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูใน
ศตวรรษ 21
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
หมวดวิชาเอกเลือก (1)
หมวดวิชาเอกเลือก (2)

3
1
2
2

2
0
1
1

2
90
2
2

5
0
3
3

3
3

2
2

2
2

5
5

22

11

16

36

หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

หมวดวิชาเฉพาะ ................
ด้าน
................
(วิชาเอกเลือก)
รวมหน่วยกิต

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอก
บังคับ)

1572301

ชื่อวิชา
การอ่านภาษาจีน 2

1572401
การเขียนภาษาจีน
1572101
ภาษาจีนระดับกลาง
1572701 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
สอนภาษาจีน
หมวดวิชา ................
หมวดวิชาเอกเลือก (3)
เฉพาะด้าน ................
หมวดวิชาเอกเลือก (4)
(วิชาเอกเลือก) ................
หมวดวิชาเอกเลือก (5)
รวมหน่วยกิต

3

2

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5

3
3
2

2
2
1

2
2
3

5
5
5

3
2
3
19

2
1
2
12

2
2
2
15

5
3
5
33

ชัว่ โมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

23
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชา
1573101
3
เฉพาะด้าน
ภาษาจีนระดับสูง
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชา
................ หมวดวิชาเอกเลือก (6)
3
เฉพาะด้าน
................ หมวดวิชาเอกเลือก (7)
3
(วิชาเอกเลือก) ................ หมวดวิชาเอกเลือก (8)
3
หมวดวิชาเลือก ....................
วิชาเลือกเสรี (1)
3
เสรี
....................
วิชาเลือกเสรี (2)
3
รวมหน่วยกิต
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

ชื่อวิชา

…………….
หมวดศึกษาทั่วไป
…………….
หมวดศึกษาทั่วไป
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ
1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้
1004901
คุรุนิพนธ์
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
หมวดวิชา 1573901 การวิจัยทางการเรียนการสอน
เฉพาะด้าน
ภาษาจีน
(วิชาเอกบังคับ) 1572702 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครูภาษาจีน
1572601
ไวยากรณ์จีน
รวมหน่วยกิต

ศึกษา
ทฤษฎี ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
2
5
2
2
2
2
2
12

2
2
2
2
2
12

หน่วย
กิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

5
5
5
5
5
30

1

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
3

3

2

2

5

1
1
3

0
0
2

2
90
2

1
0
5

2

1

3

5

3
21

2
10

2
17

5
36

3
3
2

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21

1
1

2
2

24
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู)

1004806

ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
รวม

6

0

540

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0

6

0

540

0

หน่วย
กิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาชีพครู)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1004807 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
รวม

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

0

540

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0

6

0

540

0

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
(ระบุคำอธิบายรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร โดยเรียงตาม
รหัสวิชาจากน้อยไปมาก และไม่ต้องแบ่งแยกกลุ่มวิชา)

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

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา
2.1 สามารถช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเตรียม ภาษาจีนที่มีเนื้อหาด้านความเรียง รูปประโยคสั้นๆ วิเคราะห์และ
สื่อการสอนภาษาจีน
สรุปเนื้อหาในบทเรียน
2.1.1 อธิบายคำศัพท์ความหมายของคำศัพท์
2.1.2 อธิบายหลักในการใช้ไวยากรณ์ในรูปประโยคพื้นฐาน
2.1.3 อธิบายโครงสร้างการเขียนภาษาจีน เช่นบันทึก
ประจำวัน จดหมายส่วนตัว
2.1.4 รู้และเข้าใจวรรณกรรมในแต่ละยุคสมัย
2.1.5 สามารถอ่านและวิเคราะห์ วรรณกรรมได้
2.2 สามารถนำศิลปะและวัฒนธรรมจีนมาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2.2.1 รู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีน

รายวิชา
1. ภาษาจีนระดับต้น 1
2. ระบบเสียงภาษาจีน
3. การฟังและการพูดภาษาจีน 1
4. ภาษาจีนระดับต้น 2
5. การฟังและการพูดภาษาจีน 2
6. การอ่านภาษาจีน 1
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สมรรถนะรอง
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางภาษาศาสตร์เบื้องต้น
1.2 สามารถฟังและพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้
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. ภาษาจีนระดับกลาง
2. การเขียนภาษาจีน
3. การอ่านภาษาจีน 2
4. ภาษาจีนระดับสูง
5. ไวยากรณ์จีน
6.ศิลปะและวัฒนธรรมจีน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
2.2.2 สาธิตและลงมือปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมจีนด้านการเขียน
พู่กันจีน การตัดกระดาษจีน ศิลปะการต่อสู้จนี อาหารและ
เครือ่ งดื่ม เป็นต้น

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน
4. วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน
5. การวิจัยทางการสอนภาษาจีน
6.ประวัติศาสตร์จีน
26

3.มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.1รู้และเข้าใจหลักการด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ทาง
วิชาภาษาจีนในศตวรรษที่ 21
ภาษาจีน
3.2 วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ิชาภาษาจีนในชัน้
เรียน
3.3 สามารถวิเคราะห์แบบเรียน ระบุตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
ภาษาจีนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน กำหนด
โครงสร้างรายวิชาออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน นำแผนการจัดการเรียนรู้สู่ชนั้ เรียน
3.4 สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาจีนมา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนภาษาจีน
3.5 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้ในระดับดี
3.6 สามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
ประวัติศาสตร์จีน ภาษาและวรรณคดีจีนโบราณได้
3.7 สามารถสร้างสื่อและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีน
3.8 สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยทางภาษาจีนเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
4.มีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ
4.1 ประเมินตนเองและพัฒนาสมรรถนะทางภาษาจีนตาม
HSK 2,3,4
มาตรฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 4,5 อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

รายวิชา

1.ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 2 (HSK 2 )
2. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3 (HSK 3 )
3.ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 4 (HSK 4 )

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
รายวิชา
4.2 ผ่านการฝึกปฏิบัติแบบทดสอบตามมาตรฐานการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK 3,4 จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.บูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนภาษาจีน

5.1 สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนคณิตศาสตร์
5.2 สามารถนำผลการวิจัยทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีน
6.1 แปลและถ่ายทอดข้อมูลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาจีน ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามบริบท
6.2 สามารถประยุกต์ความรู้ เนื้อหาวิชาการแปลเข้าสู่การจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนได้
รวม 20 สมรรถนะรอง

6. สามารถแปลภาษาจีนเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การแปลภาษาจีน

รวม 20 รายวิชา
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รวม 6 สมรรถนะหลัก

1. การวิจัยทางการสอนภาษาจีน

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ผู้ช่วยสอน (teacher assistant)
สมรรถนะชั้นปีที่ 2
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเตรียมสื่อการสอน
ภาษาจีน

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
ผู้สอนร่วม (Co-teacher)
สมรรถนะชั้นปีที่ 3
มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาจีนในศตวรรษที่ 21
มีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK 3

คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักที่ 1.รู้ สมรรถนะรองที่ 1.1
เข้าใจหลักการและมี รู้และเข้าใจหลักการ
ทักษะภาษาจีนขั้น พื้นฐานทาง
พื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ได้แก่ การฟัง การ สมรรถนะรองที่ 1.2
พูด การอ่าน การ สามารถฟังและพูด
เขียน
ภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันได้
1.2.1 เข้าใจคำศัพท์
ความหมายของ
คำศัพท์
1.2.2 เข้าใจ
โครงสร้างระบบการ
ออกเสียงพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์
ภาษาจีน และ

คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักที่ 2. สมรรถนะรองที่ 2.1
ช่วยจัดกิจกรรมการ สามารถช่วยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านฟัง พูด
เรียนรู้ด้านภาษา
อ่าน และเขียนภาษาจีน
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาด้านความเรียง
จีน รวมทั้งเตรียมสื่อ รูปประโยคสั้นๆ
การสอนภาษาจีน
วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา

คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ในบทเรียน
2.1.1 อธิบายคำศัพท์
ความหมายของคำศัพท์
2.1.2 อธิบายหลักในการ
ใช้ไวยากรณ์ในรูป
ประโยคพื้นฐาน
2.1.3 อธิบายโครงสร้าง
การเขียนภาษาจีน เช่น
บันทึกประจำวัน
จดหมายส่วนตัว
2.1.4 รูแ้ ละเข้าใจ
วรรณกรรมในแต่ละยุค
สมัย

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

สมรรถนะรองที่ 3.1รู้
และเข้ าใจหลัก การด้ า น
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ท า ง
ภาษาจีน
ส ม รรถ น ะรอ งที่ 3.2
วางแผนและออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้วิ ช า
ภาษาจีนในชั้นเรียน
สม รรถ นะรองที่ 3.3
ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
แบบเรี ย น ระบุ ตั ว ชี้ วั ด
แล ะสาระการเรี ย นรู้
ภาษาจีนที่สอดคล้องกับ
ห ลั ก สู ต รแ ก น ก ล า ง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กลุ่ ม สาระการ เรี ย นรู้
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

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
ครูผสู้ อน (teacher )
สมรรถนะชั้นปีที่ 4
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยบูรณาการการวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูภาษาจีนมือ
อาชีพ
มีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK4
คำอธิบายสมรรถนะชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
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
เรียนรูภ้ าษาจีน
สมรรถนะรองที่ 6.1
แปลและถ่ายทอดข้อมูล
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ตามบริบท
สมรรถนะรองที่ 6.2
สามารถประยุกต์ความรู้
เนื้อหาวิชาการแปลเข้าสู่
การจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนได้
สมรรถนะรองที่ 4.1
ประเมินตนเองและ
พัฒนาสมรรถนะทาง
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาครู (study teacher)
สมรรถนะชั้นปีที่ 1
รู้ เข้าใจและมีทักษะภาษาจีนขั้นพื้นฐานทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน

2.1.5 สามารถอ่านและ
วิเคราะห์ วรรณกรรมได้
2.2 สามารถนำศิลปะ
และวัฒนธรรมจีนมา
บูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2.2.1 รูแ้ ละเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมจีน
2.2.2 สาธิตและลงมือ
ปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมจีน
ด้านการเขียนพู่กันจีน
การตัดกระดาษจีน
ศิลปะการต่อสู้จีน
อาหารและเครื่องดื่ม
เป็นต้น

ส ม รรถ น ะรอง ที่ 3.7
สามารถสร้างสื่อและนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจั ดการเรี ย นการ
สอนภาษาจีน
ส ม รรถ น ะรอ งที่ 3.8
สามารถประยุ กต์ ใช้การ
วิ จั ย ทางภาษาจี น เพื่ อ
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาใน

ภาษาจีนตามมาตรฐาน
การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HSK 4 อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
สมรรถนะรองที่ 4.2
ผ่านการฝึกปฏิบัติ
แบบทดสอบตาม
มาตรฐานการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน
HSK 4 จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
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อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เขี ย น
แผนการจัดการเรีย นรู้ที่
เหมาะสมกั บ ระดั บ ของ
ผู้ เรี ย น น ำ แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน
ส ม รรถ น ะรอ งที่ 3.4
สามารถออกแบบการวัด
แ ล ะป ระเมิ น ผ ล ก า ร
เรี ย นรู้ภ าษาจี นมาใช้ใ น
ก า ร พั ฒ น า ผู้ เรี ย น
ภาษาจีน
ส ม รรถ น ะรอ งที่ 3.5
สามารถฟั ง พู ด อ่ า น
เขี ย น ภ า ษ า จี น ได้ ใน
ระดับดี
ส ม รรถ น ะรอ งที่ 3.6
สามารถถ่ายทอดเนื้อหา
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
ป ร ะ เ ท ศ จี น
ประวัติศาสตร์จีน ภาษา
และวรรณคดีจี นโบราณ
ได้

ชั้นเรียน
ส ม รรถ น ะรอ งที่ 4.1
ป ระเมิ น ต น เอ ง แ ล ะ
พั ฒ นาสมรรถนะท าง
ภาษาจี น ตามมาตรฐาน
การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจี น HSK 3 อย่ า ง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
ส ม รรถ น ะรอ งที่ 4.2
ผ่ า น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
แบ บ ท ดสอบ ตาม
มาตรฐานการสอบวั ด
ระดับความรู้ภาษาจีน
HSK 3 จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย

รายวิชาภาคเรียนที่ 2

รายวิชาภาคเรียนที่ 3

รายวิชาภาคเรียนที่ 4
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รายวิชาภาคเรียนที่ 1

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

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

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

ภาคเรียนที่ 2
1. ภาษาจีนระดับสูง
2. ไวยากรณ์จีน
3. ศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน

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

ภาคเรียนที่ 1
1. ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 2
1. ประวัติศาสตร์
จีน
2. การแปล
ภาษาจีน
3.คุรุนิพนธ์
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ภาคเรียนที่ 1
1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภาษาและ
วรรณคดีจีน
โบราณ
2. ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศ
จีน
3. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
สอนภาษาจีน

3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
1

3

นางสาวมนธนัตถ์ 15102000XXXXX
สินทร

นางสาวกรกมล 35710004XXXXX
ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวสุภาพร
อรุณะวงศา

7699000XXXXX

ตำแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
วิชาการ
อาจารย์ Ph.D. (Teaching Chinese as
Foreign Language)

อาจารย์

อาจารย์

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Central China Normal
University, China

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.
ที่จบ 2563 2564 2565 2566
2561
24
24
24
24

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

2556

ค.บ. (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2552

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

M.A. (Teaching Chinese as
Foreign Language)

Wuhan University, China

2555

ศศ.บ. (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542
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2

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน

24

24

24

24

24

24

24

24

4

5

นางศุภรัสมิ์
ศิรพุทธิพนั ธ์
Xie Xi

31006022XXXXX

E248XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2550

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สถาบันราชภัฎลำปาง

2542

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

Sichuan University,

2562

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

North China Institute of
Science and Technology,
China

24

24

24

24

24

24

24

China
2558
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หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภาคผนวก ค)
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
1

3

นางสาวมนธนัตถ์ 15102000XXXXX
สินทร

นางสาวกรกมล 35710004XXXXX
ธนะโรจน์รุ่งเรือง

นางสาวสุภาพร
อรุณะวงศา

7699000XXXXX

ตำแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
วิชาการ
อาจารย์ Ph.D. (Teaching Chinese as
Foreign Language)

อาจารย์

อาจารย์

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Central China Normal
University, China

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.
ที่จบ 2563 2564 2565 2566
2561
24
24
24
24

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

2556

ค.บ. (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2552

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

M.A. (Teaching Chinese as
Foreign Language)

Wuhan University, China

2555

ศศ.บ. (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542
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2

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน

24

24

24

24

24

24

24

24

4

5

นางศุภรัสมิ์
ศิรพุทธิพันธ์
Xie Xi

31006022XXXXX

E248XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2550

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สถาบันราชภัฎลำปาง

2542

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

Sichuan University,

2562

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

North China Institute of
Science and Technology,
China

24

24

24

24

24

24

24

China
2558
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หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภาคผนวก ค)

24

36
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย การสังเกต การบริหาร
ในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วย การปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาโดยอิ สระควบคู่ กับการนิเทศ การบู รณาการความรู้ใน
การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ใน
วิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย
ในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กำหนดโดยเน้นงานที่นักศึกษาครูต้อง
ปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้น
วิชาชีพครูที่ดี ดังนี้
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) มีค วามเชี่ย วชาญในการจัดการเรีย นรู้ด้ วยรูปแบบ วิธีการที่ห ลากหลายโดยเน้ น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
2) มี ค วามสามารถในการนำความรู้ ท างจิ ต วิ ท ยาไปใช้ ในการวิ เคราะห์ ผู้ เรีย นเป็ น
รายบุคคล เพื่อนำไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริงส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงาน
กับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญ หา และพัฒนา
ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมื อกั บบิ ด ามารดา ผู้ปกครอง และบุ คคลในชุ มชนทุ กฝ่าย เพื่ ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) นำทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะ
ชีวิต (Life Skills) ทักษะการทำงานแบบร่วมมือและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
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ปีการศึกษาที่
1
2
3
4
4

ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่
2
1
2
1
2

4.2 การจัดเวลาและตารางสอน
ปีการศึกษาที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
3
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
4
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
4
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รายวิชา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

จำนวนชั่วโมงและตารางสอน
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง

4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้ง ที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ
หรือเป็นส่วนที่เกิดขึน้ จากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม/โครงการที่
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 ที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หลั กสูต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาจี น (4 ปี ) เน้น ให้ นั กศึ กษาได้ ปฏิ บั ติจริ งโดยใช้
ศาสตร์บูรณาการทั้งศาสตร์วิชาเอกด้านภาษาจีน และ ศาสตร์ด้านการสอน ในรูปแบบของการวิจัยและการ
จัดการเรียนรู้ โดยกำหนดให้นักศึกษาทำโครงงานหรืองานวิจัย ในรายวิชาการวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาจีน (1573901) ซึ่งเน้นให้ผู้เรีย นได้ ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาจีน สืบค้นข้อมูล
เรียบเรียง ดำเนินการวิจัย นำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถู กต้องตามรูปแบบ
วิจัยทางการสอนภาษาจีน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด ไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ของตนเองที่สามารถช่วยพัฒ นาวิชาชีพของตน รวมถึงการแก้ปัญ หาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของตนอย่างมี
กระบวนการขั้ นตอน และมี ระบบที่ถูกต้ องเหมาะสม เพื่ อนำไปใช้ ในการพั ฒ นาตนเองให้ มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการทำโครงงานหรือวิจัย
5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณ ธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถู กต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสัง คมส่วนรวม มี จิต สำนึ ก ในการธำรงความโปร่ง ใสของสัง คมและประเทศชาติ ต่ อต้ านการทุ จริ ต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
5.2.2 ด้านความรู้
มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
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5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
สร้างและประยุกต์ ใช้ความรู้จ ากการทำวิจัย และสร้ างหรือ ร่วมสร้ างนวัต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพั ฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัต กรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อตนเอง ต่ อผู้เรียน ต่อผู้ ร่วมงาน และต่อ ส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
2) มีภ าวะผู้นำทางวิช าการและวิชาชีพ มีค วามเข้ม แข็ ง และกล้าหาญทางจริย ธรรม
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5.2.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน
5.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
สามารถในการนำความรู้ท างจิ ต วิท ยาไปใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้ เรีย นเป็ น รายบุ ค คล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
5.3 ช่วงเวลา
รหัส
1573901

ชื่อรายวิชา
การวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาจีน

ช่วงเวลาที่เรียน
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

5.4 จำนวนหน่วยกิต
รหัส
1573901

ชื่อรายวิชา
การวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาจีน

จำนวนหน่วยกิต (หน่วยกิต)
3
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5.5 การเตรียมการ
มีการเรียนวิชา 1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัย
เบื้ องต้น เป็ น รายกลุ่ม ในปี ที่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 2 ก่ อนการทำการวิ จัย เป็ น รายบุ คคล ในปี ที่ 4 มี การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้ออกแบบและเตรียมการเพื่อจัดการเรียนการสอน
ไว้ดังนี้
5.5.1 หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
รายวิชา
5.5.1 นักศึกษาเลือกประเด็น การวิจัย และโครงงานที่สนใจ โดยเน้นหัวข้อที่ทันสมัย มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย และโครงงาน มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจำนวน 1 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม1 คน โดยอาจารย์ประจำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสัมพันธ์กับหัวข้อการวิจัย
5.5.3 เมื่อนักศึกษาในหลักสูตรมีหัวข้อและมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดำเนิ นการสอบโครงร่าง
งานวิจั ยก่ อนดำเนิ นการทำวิจั ยเต็ มรูป ในรูปแบบการนำเสนอด้ว ยวาจา (oral examination) ที่ มีค ณะ
คณะกรรมการสอบ ซึ่งทำโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยอย่างน้อย 3 คน และลงนามใน
คำสั่งแต่งตั้งโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิช า สำหรับโครงงานไม่ต้องมีคณะกรรมการแต่มอบหมายให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาตามจำนวนที่ระบุ
5.5.4 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาดำเนิ น การวิ จั ย จนกระทั่ ง สามารถสรุ ป ผลการวิ จั ย อย่ า งสมบู ร ณ์ ต าม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดำเนินการสอบวิจัยในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (oral examination) ที่มี
คณะกรรมการสอบ ซึ่งทำโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานวิจัยอย่างน้อย 3 คน ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโดย
คณบดี ห รือประธานสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการสอบอาจเป็ น ชุด เดี ยวกั บ คณะกรรมการสอบโครงร่า ง
งานวิจัย หรืออาจแต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนโครงงาน
เมือ่ แล้วเสร็จนักศึกษาต้องนำเสนอด้วยวาจาและรูปเล่มผลงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7 ข้อ 32)
หมายเหตุ รูปแบบของกระบวนการประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี
และวิชาคุรุนิพนธ์อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้ เน้นสมรรถนะหลักเป็นสำคัญ และให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ - จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒ นาจริยธรรม สร้างความตระหนักและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จิตสำนึกในความเป็นครู
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยและ
เน้นปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพครูในรายวิชาที่เกีย่ วข้องกับวิชาชีพครู
- สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชาของ
สาขาวิชาภาษาจีน
2) มี บุ ค ลิ ก ภาพ เหมาะสมกั บ - ฝึ ก ความมี วิ นั ย ในการแต่ ง กาย มี ม ารยาททางกายและวาจาที่
ความเป็นครู
เหมาะสม โดยกำหนดเป็นระเบียบของสาขาวิชาภาษาจีน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
3) มีจิตอาสา
- จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
- จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะ
ผู้นำและความเสียสละ
4) เป็ น ผู้ แ สวงหาความรู้ อ ย่ า ง - ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ได้จากสื่อ
ส ม่ ำเส ม อ มี ค ว าม ส า ม าร ถ สิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
ทางด้ า นวิ ช าการภาษาจี น และ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การสอนภาษาจีน
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
- ส่ งเสริม ด้ านการบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ นำความรู้ ที่ ไ ด้รั บ ไปใช้ ใน
สถานการณ์ น อกห้ อ งเรีย นในรู ป แบบการสอน การจัด กิ จ กรรมให้
หน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงความสามารถทางด้านวิชาการในศาสตร์
ของตน และสามารถคิดแก้ปัญ หาสถานการณ์ที่พบอุปสรรคได้อย่าง
รู้เท่าทัน
- ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้
5) มีความสามารถด้านวิชาชีพครู - บรรจุรายวิชาที่เกี่ ยวข้องกับการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สาขาวิชาภาษาจีน
และทั ก ษะชี วิ ต และสื่ อ สารได้ - จัด กิ จกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้ ฝึก จัด กิจ กรรมทั้ ง ภายใน และ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายนอกห้องเรียน ฝึกการนำเสนอทั้งการพูดการสอนควบคู่กับการใช้
สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2558 (TQF : HED.) ของ 5 ด้านมีดังนี้
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อการดำรงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4. มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5. จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7.ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6. ประเมินจากการแต่งกาย
7. ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ
2.2.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2. มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
3. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ระดับนานาชาติ

4. รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนำเสนอผลการศึกษา
3. จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2. การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3. ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4. ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5. ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6. ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละรายวิชา
7. ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมิน สารสนเทศ เพื่ อใช้แ ก้ปัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
ทำรายงาน
4. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2. ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง
3. ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4. ปรเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน
3. มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4. วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบ
5. มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้ง ในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
2. ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3. ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษากล้ าแสดงออกและเสนอความคิ ด เห็ น ภายในกรอบแห่ ง สิ ท ธิ
เสรีภาพของตนเองแลผู้อื่น
6. ใช้วิธีก ารสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็ น เพื่ อฝึกการยอมรับ ความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู้ด้า นทั ก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
3. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4. สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5. ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใช้เครื่องมื อต่ าง ๆ เพื่อการสื บ ค้นข้อ มูลที่เกี่ยวข้อง รู้ จักวิธีกรองเพื่อ กำจั ด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์การปกป้องข้อมูล
และภาพลักษณ์ส่วนตน
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ
ทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น แบบออนไลน์ แบ่ ง ปั น เอกสารและหรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น การประชุ ม ทางไกล (videoconferencing) ติ ด ตั้ ง และใช้ ซ อฟต์ แ วร์ รวมถึ ง แอพพลิ เคชั่ น ที่ เป็ น ประโยชน์ บ นอุ ป กรณ์ ส่ ว นตั ว ทั้ ง
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้ หลักการพื้นฐานได้ตามคำแนะนำและ
สามารถทดลองทำได้
4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5. สามารถใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบนั
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สอนโดยการกำหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา
2. มอบหมายงานค้ น คว้า องค์ ค วามรู้จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ โดยใช้ ค อมพิ วเตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4. การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหา
5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
6. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
7. กิจกรรมการสอนผ่ านระบบการเรีย นการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน
2. ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
3. ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
4. ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

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

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น



















































2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน



















































2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป



















































2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ



















































เด2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



















































2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ



















































2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน





































































































2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม



















































2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต



















































3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

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 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก
ปัจจุบัน
2310410 พลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง























































































































































2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

















































3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ

















































3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน



















































3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่



















































3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม



















































3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น



















































3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ





































































































4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



















































4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว



















































4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน



















































4430110 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ



















































4430120 การคิดและการตัดสินใจ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

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 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ



















































4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ

















































5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน



















































6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
6840110 จิตสำนึกและวินัยจราจร























































































































































7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต



















































7003120 ทักษะการคิด



















































8710010 ชีวติ และสุขภาพ



















































หมายเหตุ สำหรับผูส้ อนรายวิชาใด ๆ จำเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด )
โดยต้องนำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญ ญาณและอุดมการณ์ ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
3. การเรียนรู้จากกรณีศกึ ษา (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. วัดและประเมินจากกลุม่ เพื่อน
4. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
5. วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
6. วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
7. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.2 ด้านความรู้
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1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มี ค วามรอบรู้ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระด้ า นวิ ช าชี พ ของครู อาทิ
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญ หา ส่งเสริมและพัฒ นา
ผู้เรียน หลักสู ตรและวิท ยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทั ล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทั กษะการร่วมมื อสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณา
การการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional
Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย ผู้เรียนมี ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒ นธรรม
วรรณคดี การแปลภาษาต่างประเทศ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยใช้ความรู้
ความเข้าใจโครงสร้างภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี /รูปแบบการสอนแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตสื่อและใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทัน สมัย การจัดสภาพแวดล้อ มการเรีย นรู้ การวิจัยเพื่ อแก้ปัญ หาพั ฒ นาผู้เรียนและการ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ภ าษาต่ างประเทศ สามารถทำวิจั ย และพั ฒ นานวัต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ ข้อเสนอ
สาระความรู้อาทิ
2.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.1.1 การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ
2.1.2 การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2.1.3 การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ
2.2 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
2.2.1 แนวคิดพื้ นฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา
(Language) โดยเฉพาะคุ ณ สมบั ติ ข องภาษา วั จ นะภาษา ระบบหน่ ว ยเสี ย ง (Phonological System)
ระบบหน่ วยคำ (Morphological System) วากยสัม พั น ธ์และอรรถศาสตร์ (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 วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย
2.4.2 องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ
2.5 การแปลภาษาต่างประเทศ
3. มี ความรู้ เข้ าใจชีวิต เข้าใจชุ ม ชน เข้า ใจโลกและการอยู่ร่วมกั นบนพื้ น ฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภ าษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การจัด การเรี ย นรู้ต ามแนวทฤษฎี ส รรสร้ างนิ ย ม (Constructivism) โดยให้ ผู้ เรี ย น
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง
2. การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
3. การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
6. การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
7. การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
8. การเรี ย นรู้ โดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (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 สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวิ นิ จ ฉั ย แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นางานได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยคำนึ ง ถึ ง ความรู้ หลั ก การทางทฤษฎี
ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ ค่ า นิ ย ม แนวคิ ด นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ บรรทั ด ฐานทางสั ง คมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. สามารถคิดริเริมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวั ตกรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)
2. การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills)
3. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)
5. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
6. การเรี ย นรู้ โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (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. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. เข้ า ใจและใส่ ใจอารมณ์ ค วามรู้สึ ก ของผู้ อื่ น มี ค วามคิ ด เชิ ง บวก มี วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ์และทางสังคม
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2. ทำงานร่วมกั บ ผู้อื่ น ทำงานเป็ น ทีม เป็น ผู้ นำและผู้ต ามที่ ดี มี สัม พั น ธภาพที่ดี กั บ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่ อตนเอง ต่ อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่ ว นรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4. มีภ าวะผู้น ำทางวิช าการและวิชาชีพ มี ค วามเข้ มแข็ง และกล้ าหาญทางจริย ธรรม
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
2. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
3. การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ
4. การให้ ค วามเห็ น และการรั บ ฟั ง ความเห็ น แบบสะท้ อ นกลั บ อย่ า งไตร่ ต รอง
(Reflective thinking)
5. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
6. การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)
7. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุท ธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
3. วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็ นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
4. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. วั ด และประเมิ น จากผลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2. สื่อสารกั บผู้เรียน พ่ อแม่ผู้ป กครอง บุคคลในชุมชนและสัง คม และผู้เกี่ ยวข้ องกลุ่ ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน
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การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์
2. การสืบ ค้น และนำเสนอรายงานประเด็น สำคัญ ด้ านการศึ กษาโดยบู รณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3. การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ
4. การเรี ย นรู้ โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ ด้าน
การศึกษา
2. วัดและประเมิน จากผลการสืบค้น และนำเสนอรายงานประเด็น สำคัญ การศึ กษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1. สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน ผู้เรียน การ
บริหารจัด การชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง การ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2. สามารถในการนำความรู้ท างจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็น รายบุ คคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
3. จัด กิจกรรมและออกแบบการจัด การเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริ มการพัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัด การ การเผชิญ สถานการณ์ ฝึก การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับ การ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผูเ้ รียนสำคัญที่สุด
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4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิ ทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมื อกั บบิ ดามารดา ผู้ปกครอง และบุ คคลในชุมชนทุ กฝ่าย เพื่ ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated
learning: WIL)
2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
3. การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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. วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน
4. วัดและประเมิ น จากผลการเข้ าร่วมกิ จกรรมเสริ มความเป็ นครูเป็ นรายปีต ลอด
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
6. วิธีวิทยาการจัดการ
วิเคราะห์เชิง
เรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

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 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
1063402 ปรัชญาการศึกษา
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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
6. วิธีวิทยาการจัดการ
วิเคราะห์เชิง
เรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน
1573701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูภาษาจีน
1572101 ภาษาจีนระดับกลาง
1573101 ภาษาจีนระดับสูง
1573702 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน
1573901 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาจีน
วิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก)
1572501 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
1572502 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
1572503 ประวัติศาสตร์จีน
1572504 อักษรจีนศึกษา
1572505 ภาษาจีนจากสื่อร่วมสมัย
1572702 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
2 (HSK 2 )
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รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
6. วิธีวิทยาการจัดการ
วิเคราะห์เชิง
เรียนรู้
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

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 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
3 (HSK 3 )
1573501 สำนวนสุภาษิตจีน
1573502 วรรณกรรมจีน
1573503 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีน
โบราณ
1573601 การแปลภาษาจีน
1573702 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
1573703 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
4 (HSK 4 )
1573704 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
5 (HSK 5 )
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ดำเนิ น การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ กำหนดขั้ น ตอนและวิ ธีก ารทวนสอบ
ระยะเวลาการดำเนิ น การทวนสอบ แนวปฏิ บั ติ ก รณี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (เกรด) ผิ ด ปกติ และ
การรายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา
พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 มีความประพฤติดี
3.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
3.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00
3.7 สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK 4 ) ขึ้นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.8 สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
(หมวดที่ 10) (ภาคผนวก ช) และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่ อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์
ในคณะ
1.2 มีก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ น ครูกับ อาจารย์ใหม่ ให้มี ค วามรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
1.4 จัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยและการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับ
นักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 กำหนดให้อาจารย์ตอ้ งเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการให้คำปรึกษาแนะแนว
2.2.2 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาจีน/ภาษาต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี ) (หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. 2563) มีก ารบริหาร
จัด การหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูต รที่ ป ระกาศใช้ แ ละตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มี การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น (4 ปี ) (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2563) กำหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6
ด้านคือ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้นทักษะทางปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) กำหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการสอบวั ดแววความเป็นครู
และสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และสติปัญ ญา และความ
มุ่งมั่นในการศึกษา
การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึก ษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจีน สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะปฏิบัติพื้นฐานที่จำเป็น
ต่อการนำไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยร่วมกันกำหนดตารางวัน เวลาในการให้คำปรึกษาและมีการกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มีการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้
3.3.1 กำหนดให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) โดยให้
สถาบันการศึกษากำหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการ
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เฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
(1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมัน่ และรักในอาชีพเป็นครู
(2) กิจกรรมจิต อาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญ ประโยชน์ แก่ชุม ชนและ
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 ที่สถานศึกษาเห็นสมควร
3.3.2 กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สามารถทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3.3 มีระบบสนับสนุนและให้คำแนะนำนักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาได้
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ สามารถ
ขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
3.3.4 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรือ่ ง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ประจำ
หลักสูตร คณะกรรมการแนะแนวนักศึกษา เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไข
3.3.5 หลักสูตรมีการตั้งคณะกรรมการแนะแนว การติดตามข้อมูลที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) มีการคัดเลือก
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ภาษาจีน โดยมี การจัดปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่ เพื่ อให้ เข้ าใจบทบาทหน้ าที่โดยรวมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปี แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมิ น ผลการเรียนรู้ หน้ าที่ ในการจั ด การเรีย นการสอน และ
มอบหมายรายวิชาให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป
4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
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หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาจี น (4 ปี) (หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. 2563) มีอาจารย์ใน
หลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อ เนื่อง โดยส่ง เสริมให้อ าจารย์ป ระจำหลัก สูตรได้ พั ฒ นาผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นที่ตนเองสนใจ หรือมี
ความเชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.3.1 อาจารย์แจ้ งให้นั กศึก ษาประเมิน การจัดการเรียนการสอนในทุก รายวิชา เมื่ อสิ้น สุ ดภาค
การศึกษา
4.3.2 กรณี วิชาฝึกประสบการณ์ภ าคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่ง ฝึกร่ วมประเมินความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา
4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทำร่างการปรับปรุง
หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และต้อง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน
4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็น ผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา
4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) มีก ารออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพื้นฐานที่ สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ที่ สนองกับบริบทที่จะนำหลักสูตรไปใช้ที่
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
5.2 มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หรือไม่เกิน 4 ปี
5.3 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
5.4 กำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการกำกับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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5.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร
5.6 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
เป้าหมาย
การบริหารงบประมาณ

การดำเนินการ
มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี
ทั้งงบประมาณแผ่น ดิน และเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรี ยน
การสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ
วัสดุค รุภั ณ ฑ์ อย่ างเพี ยงพอ เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกั บ การเรี ย น รู้ ด้ ว ย
ตนเองของนักศึกษา

เกณฑ์การประเมินผล
มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 สถานที่
ลำดับ
1
1
2
3
4
5

อาคารสถานที่
อาคารเรียน 1
ห้องเรียนอาคารวิทยาภิรมย์
อาคารเรียน 2
ห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาจีน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องปฏิบัติการภาษาจีน

จำนวนห้องที่มีอยู่
22
14
1
1
1
1

6.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลำดับ
1

อุปกรณ์การสอน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวนที่มีอยู่
1 เครื่อง
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ลำดับ
2
3
4

อุปกรณ์การสอน
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ตู้หนังสือ
หนังสือภาษาจีน ตำรา พจนานุกรม งานวิจัย

6.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป้าหมาย
การดำเนินการ
การจัดสรรทรัพยากร
1. อาคารสถานที่ ส ำหรั บ การ
เรียนการสอน
2. สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับการ
เรียนการสอน
3. สื่อการเรียนการสอน
4. หนังสือห้องสมุด
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น
6. โรงเรียนสำหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
7. จัดให้มีห้องประจำหลักสูตร
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่
ในการให้บริการหนังสือ
วารสารเกี่ยวกับสาขา
9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
คำปรึกษา
10. จัดสรรคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน

จำนวนที่มีอยู่
10 เครื่อง
10 ใบ
1,000 เล่ม

เกณฑ์การประเมินผล
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 รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น
6. มีโรงเรียนสำหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย
1 โรงเรียน และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพียงพอตามจำนวน
นักศึกษา
7. มีห้องประจำหลักสูตร
8. มีหอ้ งสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
ให้บริการหนังสือวารสาร
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เป้าหมาย

การดำเนินการ

เกณฑ์การประเมินผล
เกี่ยวกับสาขา
9. มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ ฯ
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์
และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนเพียงพอกับนักศึกษา

6.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ดังนี้
เป้าหมาย
การดำเนินการ
การประเมินผล
จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
1. จัดให้มีห้องประจำสาขา
1. มีห้องประจำสาขา
สนับสนุนการเรียนการ 2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ ในการให้บริการ 2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน
สอนและกิจกรรมการ หนังสือ วารสารเกี่ยวกับสาขา
การให้บริการหนังสือ
เรียนรู้ให้เพียงพอ โดยมี 3. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้ เช่น วารสาร เกีย่ วกับสาขา
ห้องเรียน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยน 3. มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม
ห้องปฏิบัติการของ
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คำปรึกษา
การเรียนรู้ เช่นบอร์ด
บุคลากร พื้นที่ในการให้ 4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนการเรียน ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม
คำปรึกษา ห้องสมุด
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะ/พื้นที่ในการ
สื่อดิจิทัล
ทางวิชาการ การให้
ให้บริการหนังสือตำรา
คำปรึกษา
เฉพาะที่เกีย่ วข้องกับ
4. มีเทคโนโลยีเพื่อการ
สาขาวิชา มีเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
เช่นคอมพิวเตอร์
เพื่อกระตุ้นการใฝ่รู้
อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล
เป้าหมาย
การดำเนินการ
เกณฑ์การประเมินผล
1. ยกระดับมาตรฐาน 1. จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิง
คุณภาพหลักสูตร และ วิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด
ได้กับมาตรฐานที่คุรุสภา
พัฒนาหลักสูตรให้ก้าว 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
กำหนด
ทันกระแสความ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี
มีความทันสมัยและมีการ
เปลีย่ นแปลงโดยมี
3. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ปรับปรุง
บุคลากรผู้สอน ที่เป็น
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
สม่ำเสมอ
ผู้นำด้านการพัฒนา องค์ ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีการปรับปรุงพัฒนา
ความรู้และสามารถผลิต 4. ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ไปศึกษา หลักสูตร
บุคลากรที่มีความรู้
ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ทักษะที่ตรงต่อความ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. มีจำนวนอาจารย์ผู้สอนมี
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เป้าหมาย
การดำเนินการ
ต้องการของสถานศึกษา 5. สำรวจความต้องการความรู้ ทักษะของ
นักศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร
6. สำรวจความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต

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

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาคปฏิบัติ มี
แนวทางการเรียนรู้หรือกิจกรรมประจำวิชาให้
นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานใน
สาขาวิชาชีพครู

เป้าหมาย
3. ประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ

การดำเนินการ
1. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก
2. จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ผลงานทางวิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโดยนักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา

การประเมินผล
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
ในสาขาทางการศึกษาหรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องร้อยละ
90
4. อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 2 ปี
5. มีการนำผลการ
ประเมิน ผลการสำรวจความ
ต้องการความรู้ ทักษะของ
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร
6. มีการนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร
1. มีแผนการสอนและสื่อ
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
2. มีจำนวนวิชาเรียนที่มีภาค
ปฏิบัติวิชาชีพครู มากกว่า 1
รายวิชา

เกณฑ์การประเมินผล
1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี
2. มีฐานข้อมูลของนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ
วิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
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เป้าหมาย

การดำเนินการ

เกณฑ์การประเมินผล
การศึกษา
3. มีการนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนของ
นักศึกษานำมาปรับปรุง
หลักสูตร

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
คณาจารย์ป ระจำหลั กสู ตรอย่างน้ อยร้อ ยละ 80 มี ส่ว น X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดขอ ง X
X
X
X
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนใน แต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
ผล การดำเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้า มี )
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาตาม X
X
X
X
มาตรฐานผล การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
X
X
X
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ปีที่ 5
X
X
X

X

X
X

X
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม X
X
X
X
หรื อ คำแนะนำด้ า นศาสตร์ วิ ช าครู แ ละวิ ท ยาการการ
จัดการเรียนรู้
คณาจารย์ ป ระจำทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
X
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู X
X
X
X
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี
มี ก ารจั ด ประสบการณ์ บู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การ X
X
X
X
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู ในสถานศึ ก ษาเป็ น ประจำทุ ก ปี
การศึกษา
ร้ อ ยละ 100 ของผู้ เรี ย นที่ จ ะสำเร็ จ การศึ ก ษามี ทั ก ษะ
X
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปีที่ 5
X
X
X
X
X
X
X

หมายเหตุ ให้สาขาวิชาเลือกช่วงชั้นปีในการสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วงปี 3 หรือ
ชั้นปี 4
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จะใช้ ในการประเมิ น และปรับ ปรุง ยุท ธศาสตร์ที่ วางแผนไว้ เพื่ อพั ฒ นาการเรีย น
การสอนนั้ น พิ จ ารณ าจากตั ว ผู้ เ รี ย นโดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งประเมิ น ผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ
ว่ า มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิ ป รายโต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบคำถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่ ส ามารถทำให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจได้ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ส อน การทดสอบกลางภาคเรี ย น
และปลายภาคเรี ย น จะสามารถชี้ ได้ ว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ ในเนื้ อ หาที่ ไ ด้ ส อนไป หากพบว่ า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นั กศึ กษาได้ มี การประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ ในทุ กด้ าน ทั้ งด้ านทั กษะกลยุ ทธ์ การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ข องครู ทุ ก อย่ า งเสมื อ นเป็ น ครู ป ระจำการคนหนึ่ ง ในสถานการณ์ จ ริ ง ในสถานศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้ อย 15 สัป ดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็ นช่ วงเวลาที่ อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ
และขาดคุณ สมบั ติ ในด้ านใด ซึ่ งจะมี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ทั้ ง หมดเพื่ อ การปรั บ ปรุง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมิ น อย่า งน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ ว ยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาวิ ช าอย่ างน้ อ ย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีก ารพัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่ อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิ ต
จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญ หาของ
รายวิชาก็ส ามารถที่ จะดำเนิ นการปรับ ปรุง รายวิชานั้ นๆ ได้ทั นที ซึ่ง ก็จะเป็ นการปรับ ปรุง ย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 4 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คำอธิบายรายวิชา
1.รายวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
2220200

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้ คำ ประโยค และไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษเบื้ อ งต้น ที่ ต้ อ งใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้ อเท็จจริง การแนะนำตนเองและผู้อื่น
การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ว นตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
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 โดยอาศัยความรู้เบื้องต้น
ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคำ การเรียงลำดับคำ รูปแบบประโยคใน
กาลพื้นฐาน เพื่อใช้ใน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English for General Situations
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คำศัพท์

72

สำนวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ไ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่
ซับซ้อน และมีรูปแบบของการใช้ ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส
ต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี
อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่ าง ๆ เขี ยนผลงานประเภทต่าง ๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึ กษาที่เกี่ยวข้อง
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 ประเภทของการคิ ด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์
เน้ น ทั ก ษะ การรั บ สารจากการฟั ง และการอ่ านสามารถนำสารที่ ไ ด้ รั บ ไปสู่
กระบวนการคิดวิเคราะห์และนำเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อการ
วิเคราะห์การฟังเพื่อการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อ
จับใจความ การอ่านเพื่ อการวิเคราะห์การอ่านเพื่ อ การตีความ และการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสัง คมออนไลน์และสถานการณ์ จริง เน้นฝึ ก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 ลั กษณะและขอบข่ ายของนั น ทนาการ ความสำคั ญ ของ
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
ความหมายและความสำคั ญ ของจริย ธรรม มนุ ษ ย์ กั บ การใช้ เหตุ ผ ล
จริยธรรมชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนาแนวคิดทางจริยศาสตร์
คุณค่าและการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนา
ตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และ
หลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญ หาอย่า งสร้างสรรค์
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้
อย่างมีสัน ติ สุข เน้ นฝึกปฏิบั ติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
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
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการดำรงชีวิต
ปัจจั ยพื้ น ฐานของพฤติ กรรมมนุษ ย์ด้ านชีววิท ยา จิ ตวิ ทยา สัง คมวิ ท ยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการทำงานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปัญหาในสัง คมแห่ง การเปลี่ยนแปลงเน้น ฝึกปฏิบัติแบบบู รณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อ น
กลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิ ภาพของการ
สื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึง พอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น ในองค์การ ได้แก่ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยหลั ก จิ ต วิ ท ยา การบริ ห ารจั ด การกั บ ข่ า วลื อ การสร้ า ง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพื่อ
พั ฒ นาชุ ม ชนเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู รณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
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
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
The King Wisdom for Local Development
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ชุมชนและ
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รหัสวิชา
2310020

สังคมตามพระบรมราโชบาย เน้น ฝึกปฏิ บัติแ บบบู รณาการจากกรณี ศึก ษาที่
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
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติ
พั น ธุ์ อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ศ าสตร์แ ละประวั ติศ าสตร์ ที่ มี ผ ลต่อ วั ฒ นธรรม สัง คม
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมือง
เพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่าง
เมืองเพชร ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย เช่ น ทัก ษะงานช่า งเมือ งเพชร ความซาบซึ้ ง ในงานช่าง และฝึ ก
สร้างสรรค์ ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒ นธรรมและประเพณี ของ
จังหวัดเพชรบุรี เน้นฝึกปฏิบั ติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อ งอย่าง
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 ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สั ง คมไทยทั้ ง ในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ การปกครองของไทยเชิ ง
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความ
เป็นผลเมืองของรัฐ วิถี ก ารปกครองระบอบประชาธิป ไตยแบบพลเมือง และ
ระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเซีย น กลไกและกฎบัตร
อาเซียน วิสั ยทัศน์ วัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้ าเสรี สภาพ
เศรษฐกิ จ พื้ น ฐานของประชาคมอาเซี ยน การพั ฒ นาเศรษฐกิจ อาเซี ย นและ
ประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
ปรับ ตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้ างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสัง เคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหา
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้
ด้านการปฏิบัติ ศึกษาข้อมูล การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด
เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
2310410

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ ตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิ บั ติ ตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง รู ป แบบการปกครอง อุ ด มการณ์ และวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ นประมุข หน้ าที่ ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้อื่ นอย่างมี เหตุผล มี จิตสำนึ ก รับผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ ของตนเอง มี จิ ตอาสาและจิ ต
สาธารณะเน้ นการฝึ กปฏิ บั ติ แบบบู รณาการจากกรณี ศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องอย่ าง
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ กฎหมายที่ มี ความสั มพั น ธ์ และจำเป็ น ต้ องใช้ ใน
ชีวิตประจำวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษา
หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง และกฎหมายวิธี
พิ จารณาความอาญา การประยุ กต์ และบู รณาการใช้ กฎหมาย ให้ ได้ เป็ นผลจริ ง ใน
ชีวิตประจำวันแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและ
คอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่ นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัล
เชิงสร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสำคัญของการ
รู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการ
วิเคราะห์ สื่ อเพื่ อการรู้ เท่ าทั น หลั กการรั บและเข้ าถึ งข้ อมู ลข่ าวสารจากสื่ อทุ ก
ประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
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 ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่ สมบู รณ์ หลั กการคำนวณรายได้ ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิ นและการคลั งการค้ าและการเงิ นระหว่ างประเทศในดุ ลการชำระเงิ น การ
ประยุ กต์ ใช้ หลักเศรษฐศาสตร์ในชี วิตประจำวันการบริหารการเงินส่วนบุ คคล การ
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วางแผนการเงินส่วนบุ คคลงบการเงินส่วนบุ คคล รายได้ ของบุ คคล การบริหารเงิ น
รายได้ การเงินสำหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่
จำเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของ
บุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิ จ
หน้าที่ต่างๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การ
ดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตั นธุ รกิจในยุคดิจิทัล การ
แก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รธุ ร กิ จ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ การจั ดทำแผนธุรกิจ
และการฝึ กปฏิบัติการทดลองเป็ นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

81

รหัสวิชา

ชือ่ และคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3330030

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสำคัญของผู้นำและภาวะความเป็นผู้นำ รูปแบบของ
ผู้นำ บทบาทของผู้นำและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนา
บุคลิกภาพสำหรับผู้นำ ทั กษะการทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพู ด ในที่ ส าธารณเพื่ อ งานอาชี พ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัว
แบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์
ปัญ หาทางกฎหมายและจริย ธรรมที่เกี่ ยวข้ องกับ การพาณิ ชย์อิ เล็ก ทรอนิ กส์
ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
3003110

ชือ่ และคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
st
21 Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการ
ประยุกต์เพื่อพัฒ นาทักษะที่ สำคัญ ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
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 รู ปแบบ วิธีการ
ออกกำลังกาย การว่ายน้ำและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพ
ทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกา
การแข่ ง ขั น และมารยาทของการเป็ น ผู้ เล่ น และผู้ ดู กี ฬ าที่ ดี กี ฬ าเพื่ อ การ
นันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒ นาชุมชนและ
ประเทศชาติ ด้ า นพลั ง งานและภาวะโลกร้อ น ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิด
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วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิ ตประจำวัน
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้ อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมัน ตรังสี
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปั ญ หา และแก้ ปั ญ หาในชี วิต ได้ เน้น ฝึ กปฏิ บั ติแ บบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
ความสำคั ญของสิ่ งแวดล้ อม การใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ การ
วางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะ
การสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสี
เขี ยวและการพั ฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่ งยื น เน้ นฝึกปฏิบั ติแบบบู รณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4420310
เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ ยวกับผลิตภั ณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟั น สารทำ
ความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นม และผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมี
กับภูมิปั ญญาไทยการดื่ม การกินหรือ การแก้ ปั ญหาสุขภาพ ความสัมพั นธ์ของภูมิ
ปั ญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิ กิ ริ ยาเคมี ในภู มิ ปั ญญาไทย เคมี และภู มิ
ปั ญญาการใช้ สมุ นไพรไทยเพื่ อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการดำรงชี วิ ต
รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
คณิ ตศาสตร์พื้ นฐานที่ ใช้ ในชี วิตประจำวั น สั ดส่วน ร้อยละ การคำนวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชำระ
และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้น
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
4430120

4520110

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
ระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการ
ตัดสิน ใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กำหนดการเชิง เส้ น
และการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญ หาในชีวิตประจำวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai Cooking and International Cooking
อาหารหลัก 5 หมู่ การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่
ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร
ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อ
สุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการ
ธุรกิจ ปฏิบัติทำขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทำเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม
เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปลี่ ยนแปลงของความหลากหลายทางชี วภาพ การประยุ กต์ ใช้
เทคโนโลยี ชีวภาพในด้า นต่ าง ๆ ด้ านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ ใน
ชีวิตประจำวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรัก ษ์
การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์
ความสำคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณภูมิ
ปัญ ญาท้ องถิ่น ในการใช้ป ระโยชน์จ ากพื ชพรรณวิจารณญาณและทัก ษะการ
แก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
ชายฝั่ ง การปลู ก พื ช และเลี้ ย งสั ต ว์ เพื่ อ นั น ทนาการและประโยชน์ ใช้ ส อยใน
ชีวิตประจำวันการเรียนรู้ทักษะทาง การเกษตรไปใช้ดำรงชีวิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
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
ชือ่ และคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
6510401 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงาน
ไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของ
โลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชดำริ การประหยัด
พลังงานสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยั ดพลังงาน และเทคโนโลยี การประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกั บความต้องการพลังงานของชุมชน
เพื่อเน้นรากฐานการพั ฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิด สร้างสรรค์ การ
พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอน
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้ างสรรค์
หลักการจัดการกับความคิดสร้า งสรรค์ ทรัพย์สิน ทางปัญ ญา การต่อยอดเชิ ง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติ แบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
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
ศึกษากฎระเบี ยบและวิ นัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้ องต้ น
ทัศนคติแ ละพฤติกรรมการขั บขี่ป ลอดภัยการขับ ขี่เพื่ อประหยัด พลั งงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พ ฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมิ น
พฤติกรรมการขับขี่จิตสำนึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
องค์ประกอบที่สำคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การทำรายงานการสร้างตารางคำนวณ
การนำเสนอผลงาน การสื่ อ สารบนระบบเครื อ ข่ า ย และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารสมั ย ใหม่ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การกำหนดความ
ต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคั ดเลือ กสารสนเทศ ทักษะการค้ นคื น
สารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสั งเคราะห์ สารสนเทศ รวมทั้ ง ศึก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสน เท ศอย่ า งสร้ า งสรรค์ พ ร้ อ มทั้ งฝึ ก ป ฏิ บั ติ โ ป รแก รม ท างด้ า น
ระบบปฏิ บั ติ ก าร ประมวลผลคำ ตารางการคำนวณ การประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ย นแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
8710010

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
กำเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกำเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ
วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2(1-2-3)
Teacher for Modern Society
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมื อ งที่ เข้ม แข็ง ดำรงตนให้ เป็ นที่ เคารพศรัท ธาของผู้เรี ยนและสมาชิก ใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ค่านิยมของ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์ การพัฒ นาวิชาชี พ ครูอย่างเหมาะสมกั บ
ผู้ เ รี ย นและสั ง คมยุ ค ใหม่ โดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ประสบการณ์
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุ กต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ ยนแปลงใน
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
วิเคราะห์เชื่อมโยงปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับ
บริบทของการศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงนโยบายการศึกษา แผนการศึก ษาระดั บต่ างๆเสนอแนวทางการจั ด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะที่สอดคล้องและมีความสมดุลกับ
ปรั ช ญาการศึ ก ษา บริ บ ทและนโยบายการศึ ก ษาต่ า งๆ 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 แก้ ปั ญ หา ประยุ ก ต์ แ ละออกแบบบริ ห ารจั ด การพฤติ ก รรม
ผู้เรียน เพื่ อ พัฒ นาผู้เรียนตามศั กยภาพและช่ วงวัย โดยใช้ห ลัก การ แนวคิ ด
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและ
จิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบ
ดูแ ลช่ วยเหลือ และพั ฒ นาผู้เรียนเป็น รายบุ คคลตามศัก ยภาพ มุ่ ง มั่น พั ฒ นา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนอย่าง
เป็นระบบ ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมพัฒ นาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมื อในการพัฒ นา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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 selfdevelopment to be a good teacher who is proficient, smart, and
up to date.
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1022204 ทักษะการสื่อสารสำหรับครู
2(1-2-3)
Communication for Teacher Skills
เทคนิคการใช้ สถานการณ์ อิทธิพ ลของการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
ดิจิทัลที่ส่งผลต่อการสื่อสารในการศึกษา การรู้เท่ าทั นสื่อ จรรยาบรรณการ
สื่อสาร ผู้ส่งและผู้รับสาร หลักการฝึกปฏิบัติ การฟั ง การพูด การเขียนและ
ภาษาท่ า ทาง เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น สื บ ค้ น สารนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นาตนให้ ร อบรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่
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
เกี่ยวกั บหลัก สูตร วิวัฒ นาการของหลั กสูต ร ทฤษฎี และรูปแบบการพั ฒ นา
หลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม
วัฒ นธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญ หาและแนวโน้ม
ในการพัฒ นาหลักสูต ร เพื่อ ให้เป็ นผู้มีค วามรอบรู้ ทัน สมัย และทั นต่อ การ
เปลี่ยนแปลง
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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1033305

1023305

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
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(1-2-6)
Innovation and Digital Technology for Education
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษา
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
โดยการวิ เคราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีดิจทิ ัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือก
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
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.
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(2-2-5)
Competency based Instructional
วางแผนและจั ด การเรี ย นรู้ ต ามธรรมชาติ ส าขาวิ ช าเอกที่ ส ามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุ คคล จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้ เ รี ย น บู ร ณาการความรู้ เนื้ อ หาวิ ช า หลั ก สู ต ร ศาสตร์ ก ารสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้
ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการจั ดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
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21 การจัด การเรียนรู้ แ บบบูร ณาการ การบู รณาการปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เนื้อหาและภาษา สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน 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’ wellbeing, 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
วัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง บนฐานสมรรถนะของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกั บลักษณะของ
สาระสำคัญ ในเรื่องที่ป ระเมิ น บริบ ทและความแตกต่างระหว่างบุ คคลของ
ผู้เรีย น ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เศษ สะท้ อ นผลการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการของผู้เรี ยนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลั กการ
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารวั ด และประเมิ น ผล การประเมิ น ตามสภาพจริ ง การ
ออกแบบและสร้า งเครื่อ งมือ วัด และประเมิ น ผล การให้ ข้ อ มูล ป้ อนกลั บ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และออกแบบ ดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
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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
1043407

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริ บทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญ หาและพัฒ นาผู้ เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ส ามารถนำผลการวิจั ย ไปใช้ ในการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และใช้ ก ารสะท้ อ นคิ ด ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง
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
ปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรีย น
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติม
เต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรัก และศรัทธา
ในวิ ช าชี พ ครู ระบุ จ รรยาบรรณต่ อ ตนเองและต่ อ วิช าชี พ รอบรู้ บ ทหน้ าที่
ครูผู้ สอนและครูป ระจำชั้น ในสถานศึ กษา เข้ าใจบริบ ทชุม ชน ร่วมมือ กั บ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่ างเป็ น ระบบในรูป แบบของการศึก ษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ทางจิตวิ ทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒ นาหลักสู ตรเพื่ อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒ นา
วิ ช าชี พ ของครู ทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา ผ่ า นกระบวนการสั ง เกตและ
วิเคราะห์ก ารปฏิ บัติห น้าที่ครู ถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น รายบุ ค คลและร่ว มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ใน
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รูป แบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ (PLC) เพื่ อนำไปใช้ ในการพั ฒ นาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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
ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิ บัติง านผู้ ช่วยครูร่วมกับครูพี่ เลี้ยงโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรี ยน ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการพั ฒ นา ดู แล ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เรีย น ให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้ มีค วามเป็น ครูมือ อาชีพ ที่ เท่ าทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงทั้ง ทางด้านศาสตร์
วิช าชี พ ครูแ ละศาสตร์ ส าขาวิ ช าเอก เข้ า ร่ ว มโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศ
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทั ลหรือนวัตกรรมทาง
การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการพั ฒ นาและมุ่ ง มั่ น ในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่ว มกิ จกรรมที่ส่ ง เสริ มให้ เกิด ความก้ าวหน้ า ทางวิ ชาชี พ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

100

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
สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่ รู้และมีปัญ ญารู้คิด ตระหนักถึง สุขภาวะของ
ผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและ
ประเมินผล จัดทำโครงการพัฒ นาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่ว ม
ของนักเรียน ครู ชุมชน รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูใน
สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผ่านกระบวนการสัง เกต บันทึก ข้อ มู ล วิเคราะห์ สัง เคราะห์ ถอดบทเรีย น
และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
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
1004807

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเอก ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุ มชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้ วยกระบวนการวิจั ยที่ ถู กต้ องตามระเบี ยบวิ ธีวิ จั ย สะท้ อนผลการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น กั บตนเองได้ อย่ างชั ด เจนจากการเข้ าร่ วมกิ จกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิ ดความก้าวหน้าทางวิชาชี พ โครงการที่เกี่ ยวข้ องกั บการส่งเสริม
อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และนำผลจากการเรี ย นรู้ ใ น
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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

103

3. รายวิชาเฉพาะด้านวิชาเอก
3.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1571101
ระบบเสียงภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Sound System
หลักสัทศาสตร์ภาษาจีนกลางเบื้องต้ น การออกเสียง การอ่านและ
การเขีย นสัท อัก ษรภาษาจี น (พิน อิน ) ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย พยัญ ชนะ สระ
วรรณยุกต์ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เสียงม้วนลิ้น 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 คำศัพท์ที่ ใช้บ่อย
จำนวน 300 คำ การใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้ างประโยคพื้นฐาน
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 การใช้ศัพ ท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับ ซ้อ นขึ้น
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 การออกเสียงให้ชั ดเจนถูกต้อ ง
ฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่กำหนด
Listening and speaking conversation in daily life, selfintroduction, 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
การฟังและพูดจากบทสนทนาหรือเรื่องราวที่มีความยาวและความ
ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการจับใจความและการสรุป
ใจความสำคัญ การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด
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 ทัก ษะการ
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 คำและหน้าที่ของ
คำจากโครงสร้างประโยคที่ใช้ในภาษาเขียน ศัพท์ที่ใช้บ่อยจำนวน 800 คำ
การใช้ภาษาสื่อความหมายในระดับเป็นทางการอย่างถูกต้องเหมาะสม
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
การอ่านงานเขียนที่ยาวและซับซ้อนยิ่งขึ้น ประกอบด้วยความเรียง
เรียงความ บทความ ทักษะการอ่าน สรุปความและย่อเรื่องจากบทที่อ่าน
Reading longer and more complicated writing including
essay, article; skill in reading and summarizing.

1572401

การเขียนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Writing
ทักษะการเขียนจดหมาย แบบฟอร์ม บันทึกสั้น บรรยายเหตุการณ์
การแสดงความคิดเห็น และการสรุปใจความสำคัญ โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้าง
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Skill in writing letter, form, memo, story; comment and
summarizing main idea by using word and sentence structure
based on correct grammar.

106

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1572601 ไวยากรณ์จีน
3(2-2-5)
Chinese Grammar
ไวยากรณ์ภาษาจีนตั้งแต่ระดับคำ ชนิ ดของคำ หน้าที่ของคำ หน้าที่
และลักษณะโครงสร้างวลีแ ละประโยคภาษาจีน การวิเคราะห์ การอธิบ าย
การฝึกวิเคราะห์และนำเสนอ อภิปรายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบบ่อย
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 สื่อออนไลน์ แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
สอนภาษาจีน การวิเคราะห์และสร้างสื่อการเรียนภาษาจีนทั้ง สื่อทำมือและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ แนะนำกิจกรรมการเรียนภาษาที่ เสริม
แบบเรีย นและหลัก สูต รภาษาจีน กิจ กรรมการสอนภาษาจีน ที ่ ส ่ง เสริม
ประสบการณ์การเรียนภาษาที่ใช้ภาษาจริงเพื่อการสื่อสาร เกณฑ์การเลือกใช้
สื่อและแบบเรียน การประเมินคุณภาพของสื่อที่ใช้ และการนำไปเผยแพร่ทาง
ออนไลน์
ศึกษาแหล่งข้อมูลการสอนภาษาจีน อาทิ เพลง เกมส์ สื่อออนไลน์
และหนัง สือ อ่า นเพื ่อ ความบัน เทิง กิจ กรรมเสริม หลัก สูต รที ่ช ่ว ยให้เ รีย น
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 และเขียนภาษาจี นระดับสูง คำศัพท์ วลี โครงสร้าง
ประโยคและไวยากรณ์จากงานเขีย นแบบตางๆ เชน บทความจากหนัง สือ
พิมพ วารสาร ความเรียงและเรื่องสั้น การจับ ใจความสำคัญ และการเขีย น
แสดงความคิดเห็น คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ หรือเทียบเท่า HSK ระดับ 4
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ ำลอง
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
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอัง กฤษสำหรับการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
การเรียนรู้มารยาท วัฒ นธรรม 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
1573702

ชือ่ และคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese teaching methods
หลัก การ แนวคิด สาระและมาตรฐานการเรีย นรู ้ภ าษาจีน ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย
การจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา การเขียน
แผนการจัด การเรีย นรู ้ เทคนิค วิธ ีส อน สื ่อ การสอน การวัด และการ
ประเมินผล การสาธิตการจัดการเรียนรู้หน้าชั้ นเรียน 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
ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาจีน การสืบค้นข้อมูล เรียบ
เรียง ทำวิจัย และนำเสนอข้อมูล อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบการ
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
1572501

1572502

1572503

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
Chinese Arts and Culture
ลัก ษณะเด่น ของศิลปะ วัฒ นธรรมจีน ขนบธรรมเนีย มประเพณี
เทศกาลสำคัญ ความเชื่อ ค่ านิยม 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.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3(2-2-5)
Introduction to China
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเมือง
การปกครอง ประชาก รและชนชาติ การศึก ษา ความก้า วหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่อ
อาเซีย นผ่า นการเรีย น รู ้เ ชิง รุก ค้น คว้า นำเสนอและอภิป รายกลุ ่ม
สภาพการณ์ในปัจจุบันของจีนและบทบาทในด้านต่ างๆ 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.
ประวัติศาสตร์จีน
3(2-2-5)
Chinese History
เหตุก ารณ์ส ำคัญ ทางประวัต ิศ าสตร์ การเมือ ง การปกครอง
เศรษฐกิจ และสัง คมประเทศจีน ตั้ง แต่ส มัย โบราณจนถึง ปัจ จุบัน การฝึก
วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ในแต่ละยุคสมัย
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 อักษรจีนศึกษา
2(1-2-3)
Chinese Character Study
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของอักษรจีน กฎการเขียน เส้นขีด
ลำดับ ขีด โครงสร้า งและส่ว นประกอบของตัว อัก ษรจีน หลัก การค้น หา
คำศัพ ท์จ ากพจนานุก รม ทัก ษะการเขี ย น อ่า น และจำตัว อัก ษรจีน อย่า ง
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
ศัพ ท์แ ละสำนวนที่ม ัก ใช้ในสื่อ ร่ว มสมัย เช่น สื่อ สัง คมออนไลน์
ทักษะการฟังและจับใจความ การวิเคราะห์และตีความภาษาเฉพาะที่ใช้ในสื่อ
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 ) ข้อสอบในรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับ
ผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย 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
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รหัสวิชา
1572703

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3 (HSK 3 ) 3 (2-2-5)
HSK 3 Preparation and Training
ทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
(HSK 3 ) ข้อสอบในรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้สอบที่
สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และ
ท่องเที่ยวในประเทศจีน 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
ที่มาและหลักการใช้สำนวนสุภาษิตจีน การเปรียบเทียบกับสำนวน
สุภาษิตไทย วิเคราะห์ จำแนกและอภิปรายความแตกต่างระหว่างสองภาษา
การประยุก ต์ใช้กับงานเขียนและการสื่อ สารในชีวิตประจำวันอย่างถูก ต้อ ง
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
การอ่านและศึกษาตัวบทวรรณกรรมจีน คัด สรรที่โดดเด่นในช่ว ง
ศตวรรษที่ 20 และ 21 เพื่อทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีนฝึกการใช้
ความคิดเชิงวิพากษ์ในการวิเคราะห์วิจารณ์กวีนิพนธ์นิยายความเรี ยงและบท
ละครอย่างเป็นระบบพร้อมนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อทั้ง การพูดและการ
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
3(2-2-5)
Introduction to Chinese language and literature
ศึกษารูปแบบการประพันธ์ที่สำคั ญของวรรณคดีจีนโบราณในแต่ละ
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
เป็น ภาษาจีน ตั้ง แต่ก ารแปลคำ วลี ประโยคจนถึง การแปลข้อ ความ บท
สนทนา บทความขนาดสั้ น จดหมาย และประยุก ต์ก ารแปลสู่ก ารจัด การ
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) ข้อสอบในรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับ
ผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถ
สื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว 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

ภาษาจีนเพือ่ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 5 (HSK 5) 3 (2-2-5)
HSK 5 Preparation and Training
ทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
(HSK 5 ) ข้อสอบในรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับผู้สอบที่
สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการ
โทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ 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
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา

ลำดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิ ช า หมู่ วิ ช า และลั ก ษณะเนื้ อ หาวิ ช าในแต่ ล ะหมู่ วิ ช าของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้
150 ใช้กับ หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใด ๆ ได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
151 ใช้กับ หมู่วิชาปรัชญา
152 ใช้กับ หมู่วิชาศาสนา
153 ใช้กับ หมูว่ ิชาภาษาศาสตร์
154 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาไทย
155 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
156 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น
157 ใช้กับ หมูว่ ิชาภาษาจีน
158 ใช้กับ หมู่วิชาภาษามาเลย์
159 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
161 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเยอรมัน
162 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน
163 ใช้กับ หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ
164 ใช้กับ หมู่วิชาประวัติศาสตร์
165 ใช้กับ หมู่วิชาภาษารัสเซีย
166 ใช้กับ หมูว่ ิชาภาษาเกาหลี
167 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาลาว
168 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเขมร
169 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาพม่า
171 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเวียดนาม
172 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาสเปน
173 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอาหรับ
174 ใช้กับ หมู่วิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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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
1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวมนธนัตถ์ สินทร
วุฒิการศึกษา :
Ph.D. (Teaching Chinese as Foreign
Language)
Central China Normal University,
China.

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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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
M.A. (Linguistics and Applied
Linguistics, Field of specialization : 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
Teaching Chinese as Foreign
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 20 (2):131-144 . (บทความวิจัย;TCI-2)
Language)
Guangxi University for Nationalities, 3. ประสบการณ์การทำงาน
ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
China.
ก.ค. - ต.ค. 2556
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ค.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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

พ.ค. – ก.ย. 2552
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อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
พ.ย. 2551 – มี.ค. 2552
ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูระดับประถมศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ค. 2551 – ต.ค. 2551
ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
5. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รบั ผิดชอบสอน
ระดับปริญญาตรี
1) ภาษาจีนเบื้องต้น 1
2) ภาษาจีนเบื้องต้น 2
3) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
4) ภาษาจีน 1
5) ภาษาจีน 3
6) ภาษาจีน 4
7) ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ
8) ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
9) ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
10) ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน)
1) วิชาการแปล
2) วิชาการแปลด้วยการเขียนทางธุรกิจ
3) วิชาฟัง-พูดภาษาไทย
6. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ

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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ลำดับที่
2

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวกรกมล ธนะโรจน์รงุ่ เรือง
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Linguistics and Applied
Linguistics)
Beijing Language and Culture
University, China.

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ตำรา
-
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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
M.A. (Teaching Chinese to Speakers Usage in Manbi Village of Xishuangbanna. วารสารวิชาการ มนุษย์สังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.19 (2): 135-141. (บทความวิจัย;TCI-2)
of Other Languages)
2.3 ธนัชพร นามวัฒน์, กมลทิพย์ รักเกียรติยศ, กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง. (2559). The Effection of
Jinan University, China.
Thai Dialect on Pronunciation:A Case Study on Studying Chinese at Phetchaburi Rajabhat
B.Ed. (Chinese Language Education) University”. วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
Jinan University, China.
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 , ฐณั ฐา ลาภเลิศ, ประภา จอรถ (2562). การพัฒ นาทักษะการพู ด
ภาษาจีนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT—กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีน โรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม. วารสารวารสารวิชาการ มนุษย์สังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี.2 (2): 21 – 36.(บทความวิจัย;TCI-2)

121

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
รัฐบาลจีน ณ Beijing Language and Culture University Peking
China
5. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
ระดับปริญญาตรี
1) ภาษาจีนเบื้องต้น
2) ภาษาจีน 2
3) ภาษาจีน 3
4) ภาษาจีน 4
5) การอ่านภาษาจีน
6)ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
7) ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

8) การแปลเบื้องต้น
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
122

ลำดับที่
3

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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). วารสารคุรุศกึ ษา 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
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด
มี.ค. 2543 - ต.ค. 2546 หัวหน้าฝ่ายบุคคลและประสานงานทั่วไป บริษัทอินวิกอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รบั ผิดชอบสอน
ระดับปริญญาตรี
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวสุภาพร อรุณะวงศา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา
M.A. (Teaching Chinese as Foreign
Language)
Wuhan University, China.
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1) ภาษาจีนเบื้องต้น 1
2) ภาษาจีนเบื้องต้น 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

ลำดับที่
4

ชือ่ -สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฎลำปาง

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

125

1. หนังสือตำรา (ระบุเฉพาะรายการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 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 ครั้งที่ 5 วันที่ 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 ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มีนาคม 2562 : 1303-1309.
2.3 กาญจนา สังข์ผาด ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ และอภิชาติ เลละนันท์. (2562). รูปแบบกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎเลย
วิชาการ ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มีนาคม 2562 : 390-400.
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม
4.2 บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5.1 ครูปฐมวัย (หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3 / หัวหน้ากิจการนักเรียน / ที่ปรึกษาเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ) โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240
6. ประสบการณ์นิเทศ 6 ปี

ลำดับที่

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือตำรา (ระบุเฉพาะรายการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 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/วิชาที่รับผิดชอบสอน
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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ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
ประวัติการศึกษา
M.A. (Teaching Chinese to Speakers
of Other Languages)
Sichuan University, China)
B.A. (Teaching Chinese to Speakers
of Other Languages ) North China
Institute of Science and
Technology, China.)

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

