สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คํานํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปนหลักสูตรที่
ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) รหัสหลักสูตร
25581471100727 ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศาสตร และสาขาศึกษาศาสตร (หลั กสู ต รสี่ ป ) พ.ศ. 2562 โดยการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ไดปรับโครงสรางหลักสูตรให
สอดคล องกั บ นโยบายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู ของกระทรวงศึ กษาธิก าร และเพิ่ มสมรรถนะทางด านวิช า
ภาษาจีน
หลักสูตรครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไดรับความ
รวมมือจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาและวิพากษหลักสูตร
ใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เมษายน 2562
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25581471100727
ชื่อหลักสูตร (ไทย)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป)
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Education Program in Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อยอ (ไทย)
ค.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
Bachelor of Education (Chinese)
ชื่อยอ(อังกฤษ)
B.Ed. (Chinese)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาจีน
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาภาษาจีน (4 ป ) (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2562) ปรับ ปรุงจาก
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น (5 ป ) (หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. 2558) รหั ส หลั ก สู ต ร
25581471100727
6.2 คณะกรรมการประจํ าคณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วั น ที่
15 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
สภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม
2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ
หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองงานวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วัน ที่ 7 เมษายน 2562
ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนภาษาจีนในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
8.2 นักแปลภาษาในสํานักพิมพ หนังสือ หรือนิตยสารภาคภาษาจีน
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เชน อาจารยสอนพิเศษ ธุรกิจสวนตัว
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลํา
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
ดับ เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1 นางสาวนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ
1-5505-XXXXX-XX-2

2 นางสาวอัมพร วรานนทวนิช
1-7305-XXXXX-XX-8

3 นางสาววิภาวี วันละ
1-4399-XXXXX-XX-3

4 Miss Shen Ye
EB1815610

5 Miss Han Ying
G47797973

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
MTCSOL. (Chinese International Education)
Guangxi University, China
ศศ.บ. (ภาษาจี น )
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏเชียงราย
MTCSOL. (Chinese International Education)

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2555
2553
2555

Guangxi University for Nationalities, China

อาจารย

อาจารย

อาจารย

B.A. (Chinese Language)
Huaqiao University, China
MTCSOL. (Chinese International Education)
Yunnan Normal University, China
ศศ.บ. (ภาษาจี น )
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏนครปฐม
MTCSOL. (Chinese International Education)
Yun Nan Normal University, China
B.A. (Chinese International Education)
Zheng Zhou University, China
MTCSOL. (Chinese International Education)
JiLin University, China
B.A. (Hydrologic and Water Resourse Engineering)

2550
2557
2553
2556
2551
2555
2551

Xi’An University of Techonology, China

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิ ก ฤตการณ พั ฒ นาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกมุ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม เกิ ด การแข ง ขั น ในยุ ค
โลกาภิวัฒน การสรางคนใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งสําคัญ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญและควรเริ่มตนอยางจริงจังโดยเฉพาะ
ในโลกของยุคขอมูล ขาวสารในปจจุบัน นอกจากนี้ตามกรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20
ป ดานการพัฒ นาและสงเสริมศักยภาพคน ยังมุงเนนการพัฒ นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริมการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม
3

จริย ธรรม ค านิ ย มที่ พึงประสงค ดั งนั้ น การมี ความรูความสามารถทางภาษาจีน จึงมี ความจําเป น และมี
บทบาทสําคัญในการติดตอสื่อสารมากที่สุดในยุคปจจุบัน ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและตองรับ
เอาความรูทางวิช าการจากประเทศตาง ๆ ที่ เจริญแลวการจัดการศึกษาเพื่อพั ฒ นาบุคลากรให มีความรู
ความสามารถในการใชภาษาจีนและสามารถนําความรูและประสบการณการเรียนไปใชไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของประชากรของประเทศในอนาคต
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามกรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเท าเที ย มกั น ทางสั งคม มุ งสรา งความเขมแข็งของสถาบัน ทางสังคม ทุ น ทางวัฒ นธรรมและ ความ
เข ม แข็ งของชุ ม ชน เพื่ อสรา งความมั่ น คงและการลดความเหลื่อ มล้ําทางเศรษฐกิ จ และสังคม ป จ จุบั น
ประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนครูสาขาวิชาภาษาจีนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจึงสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจีนของผูเรียนไมไดตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะการขาดแคลนครู
สาขาวิชาภาษาจีนในสถานศึกษา และแกปญหาโดยนําครูผูสอนซึ่งมีความถนัดในสาขาวิชาอื่นมาสอนแทน
ทํ าให ขาดความรูความสามารถทางด า นการสอน ผลการวิจัย พบวา สภาพป ญ หาในการเรีย นการสอน
ภาษาจีน ที่ เป น ปญ หาอัน ดับ ที่ 1 คื อ ป ญหาทางการสอน ซึ่งครูผูสอนสวนมากยังขาดการนําเอาเทคนิค
วิธีการสอนใหม ๆ รวมถึงการเลือกกิจกรรมตาง ๆ มาใช อันเนื่องมาจากครูผูสอนสาขาวิชาภาษาจีนโดยตรง
ยั งมี จํ านวนไม เพี ย งพอกั บ ความต องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ป จ จุบัน มีนัก ทองเที่ย วชาวจีน มา
ทองเที่ยวประเทศไทยเปนจํานวนมาก หากสถาบันการศึกษาสามารถผลิตครูสอนที่มีศักยภาพและคุณภาพ
ในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน คนในชุมชนได ก็จะเปนการเปดโอกาสใหสังคมมีการพัฒนาความรู
เพิ่มมากขึ้น
12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒ นาหลักสูต รและความเกี่ยวของกับพัน ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมที่เนนผลลัพธ
การเรียนรูให เป น บั ณ ฑิ ตครูที่มีคุณ ภาพ ใหมีศักดิ์ศรีความเปน ครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเปน
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู เปนครูดี ครู
เกง มีความรู และใฝรู มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรม
และเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกั บการเป น
วิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน
สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะ
เตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพื่อใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดังกลาวและเพื่อใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตให
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มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้ง
ทางดานสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่ อสนั บ สนุ น ให มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ นครปฐมเปน สถาบัน อุดมศึกษาชั้นนําและพัฒ นาทองถิ่น
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิ
ปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เสริ มสร างความรูความเขาใจในคุณ คา ความสํ านึก และความภู มิใจ ในวัฒ นธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็ งของวิช าชีพครู ผลิ ตและพั ฒ นาครู บุคลากรทางการศึกษาให มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะครุ ศ าสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต
จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร
13.1.3 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากทุกวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชาโดย
ดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิ ตครูที่มีความรูและความสามารถในดานการจัดการเรียนรูภาษาจีน มีเจตคติที่ดี และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 ความสําคัญ
ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง ให
กาวทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้น
จะตองพัฒ นาคน ซึ่งไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพและมี
ความสมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาที่ที่มีความสําคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝงความรู ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพื่ อใหเติบ โตขึ้น เปน พลเมืองที่ดีและมี
ประสิ ท ธิภ าพของประเทศชาติ ในกาลข างหน า ผูเปน ครูจึงจัดไดวาเปน ผูที่มีบ ทบาทอยางสําคัญ ในการ
สรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง
1.3 วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรูและทักษะดานหลักภาษา วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรมจีน และการจัดการเรียนรู
1.3.2 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.3.3 มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหา และทักษะการวิจัยการจัดการเรียนรู
1.3.4 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.5 มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ และการเรียนรูตลอดชีวิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม 1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ต่ํากวาที่ สกอ. และคุรุสภา กําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและ 2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการ

3. การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน และบริการวิชาการใหมี
ความรู สมรรถนะและเจตคติที่
ทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

กลยุทธ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม
และวิชาการอยางสม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจการเมืองและ
ความกาวหนาทางวิชาการซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทงั้
ภายในและภายนอก
1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
การสอนใหทํางานบริการแกองคกร
บุคลากรดานการเรียนการสอนใน
ภายนอก
หลักสูตร
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของ 2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
บุคลากรดานการเรียน การสอนให
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
ทั้ งนี้ การจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามข อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว าด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 9 สัปดาห และ
จํ า นวนหน ว ยกิ ต มี สั ด ส ว นเที ย บเคี ย งกั น ได กั บ การศึ ก ษาภาคปกติ ทั้ งนี้ ให เป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 กรกฎาคม – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ธันวาคม – มีนาคม
ภาคฤดูรอน
เมษายน – พฤษภาคม
ทั้งนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.2 มีคานิยมและเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.3 สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง
2.3.2 นั กศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูในระดับ ที่แตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จั ด ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม ทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณะ และสาขาวิ ช า จั ด ประชุ ม
ผู ป กครอง จั ด ระบบการปรึ ก ษา แนะแนว โดยมี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา และฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาดู แ ล
ประสานงานกับนักศึกษา และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา
2.4.2 จัดใหมีการกิจกรรมการปรับพื้นฐานใหนักศึกษาใหม และจัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดย
มีอาจารยที่ปรึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
คาดวาจะรับเขาศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
90
90
90
90
90
90
90
180
270
-

2565
90
90
90
90
360
90

2566
90
90
90
90
360
90

2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เท า กั บ 26,000 บาท/คน/ป ดั ง นั้ น สาขาวิ ช าภาษาจี น ขอเสนอตั้ ง
งบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 90 คน ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
หมวดเงิน
1. คาบํารุงการศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2562
2,340,000
72,000
2,412,000

ปงบประมาณ
2563
2564
2565
4,680,000 7,020,000 9,360,000
144,000
216,000
288,000
4,824,000 7,236,000 9,648,000
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2566
9,360,000
288,000
9,648,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวดเงิน

2562

2563

ปงบประมาณ
2564

2565

2566

ก. งบดําเนินการ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
200,000
400,000
600,000
800,000
800,000
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย
482,400
964,800 1,447,200 1,929,600 1,929,600
รวม (ก)
682,400 1,364,800 2,041,200 2,729,600 2,729,600
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
งบที่ดินสิ่งปลูกสราง
รวม (ข)
500,000 550,000 600,000 650,000 700,000
รวม (ก) + (ข)
1,182,400 1,914,800 2,641,200 3,379,600 3,429,600
จํานวนนักศึกษา
90
180
270
360
360
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
13,140
10,640
9,785
9,390
9,530
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบนั ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) เป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
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พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตรแ ละศึ ก ษาศาสตร (หลั ก สู ต รสี่ ป )
พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
140 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
104 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา
43 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู
28 หนวยกิต
2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
15 หนวยกิต
- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
3 หนวยกิต
- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หนวยกิต
2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
61 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก บังคับ
41 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา 12
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Thai for Effective Communication
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Professional Purposes

11

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000101
2000102

รหัสวิชา
2500101

รหัสวิชา
4000101
4000102
4000103

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
พลเมืองที่เขมแข็ง
Active Citizen
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King Philosophy for Local Development
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
Aesthetic Appreciation

3

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion and Care
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
การคิดเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
Logical thinking

หมายเหตุ
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพื่อเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic purposes
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รหัสวิชา
1104006
1111102
1111103
1112101
1121201
1122202
1132301

1142401
1143402
1151501
1151502

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา
43 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู
28 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
Self Development Report
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
3(2-2-5)
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Language for Communication for Teachers
ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Educational Quality Assurance
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
Instructional Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Educational Communication
and Learning
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน

รหัสวิชา
1101001

ชื่อวิชา
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
Practicum in Profession of Teaching 1
13

15
3

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
1(90)

รหัสวิชา
1102002
1103003

ชื่อวิชา
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
Practicum in Profession of Teaching 2
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
Practicum in Profession of Teaching 3
- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รหัสวิชา
1104004
1104005

รหัสวิชา
1571600
1571601
1571602
1571603
1571604
1572605
1572606
1572607

น(ชั่วโมง)
1(90)
1(90)
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ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

หนวยกิต
น(ชั่วโมง)
6(540)
6(540)

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
1) กลุมวิชาเอก บังคับ
ชื่อวิชา
ระบบเสียงภาษาจีน
Chinese Sound System
ภาษาจีน 1
Chinese 1
ภาษาจีน 2
Chinese 2
ภาษาจีน 3
Chinese 3
การฟงและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
การฟงและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
การอานภาษาจีน 1
Chinese Reading 1
การอานภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
14

61
41

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1572608
1573609
1573610
1573611
1573612
1573613

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน
English for Chinese Teacher
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
Chinese Arts and Culture
ไวยากรณจีน
Chinese Grammar
การแปลภาษาจีน
Chinese Translation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
Introduction to Ancient Chinese Language and Literature
การจัดการเรียนรูภาษาจีนสําหรับครู
Chinese Language Learning Management for teacher
2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา

รหัสวิชา
1571701
1572702
1573703
1573704
1573705
1573706
1573707
1573708

ชื่อวิชา
อักษรจีนศึกษา
Chinese Character Study
วิจัยทางการจัดการเรียนรูภาษาจีน
Research in Chinese Learning Management
การเขียนภาษาจีน
Chinese Writing
สํานวนสุภาษิตจีน
Chinese Idiom and Proverb
ภาษาจีนจากสื่อรวมสมัย
Chinese in Contemporary Media
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
Introduction to China
ประวัติศาสตรจีน
Chinese History
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน
Chinese for HSK Preparation
15

20

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

รหัสวิชา
1573709
1573710

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูภาษาจีน
Technology and Innovation for Learning Management
ภาษาจีน 4
Chinese 4

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
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หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู)
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู
111 หมายถึง พื้นฐานการศึกษา
112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน
113 หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา
114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา
115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว
116 หมายถึง การบริหารการศึกษา
117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย
118 หมายถึง การศึกษาพิเศษ
119 หมายถึง การประถมศึกษา
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
0
หมายถึงกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู
1
หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2
หมายถึง กลุมกลุมวิชาหลักสูตร วิธีการสอน
3
หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม
4
หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ
5
หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
6
หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร
7
หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย
8
หมายถึง กลุมวิชาการพลศึกษา
9
หมายถึง กลุมวิชาการประถมศึกษา
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
3(3-0-6)
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู
1571600 ระบบเสียงภาษาจีน
3(2-2-5)
1571601 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X)
รวม
21

รหัสวิชา
1500011
1500101
2000101
4000102
1101001
1111102
1151501
1572606
1573610

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
พลเมืองที่เขมแข็ง
3(3-0-6)
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเปนครู
จิตวิทยาสําหรับครู
การอานภาษาจีน 1
ไวยากรณจีน
รวม
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หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก)
หนวยกิต

3(2-2-5)

หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22

เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
1571602 ภาษาจีน 2
3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
1571604 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
1572607 การอานภาษาจีน 2
3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
1573609 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X) เลือกเสรี
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X) เลือกเสรี
รวม
21
หนวยกิต
หมายเหตุ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
1571603 ภาษาจีน 3
3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
1572605 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
1572608 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน
3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก)
XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
2(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก)
รวม
20
หนวยกิต
หมายเหตุ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

19

รหัสวิชา
1500102
1500104
1102002
1112101
1122202
1142401
1151502
1573611
1573613

รหัสวิชา
1500012
1500103
2000102
4000103
1103003
1111103
1143402
1573612
XXXXXXX

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
1(90)
ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
การแปลภาษาจีน
2(1-2-3)
การจัดการเรียนรูภาษาจีนสําหรับครู
3(2-2-5)
รวม
22
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
การคิดเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1(90)
ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

2(1-2-3)
3(2-2-5)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 3(2-2-5)
วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน)
3(X-X-X)
รวม
21

20

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ)
เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก)
หนวยกิต

รหัสวิชา
1104004
1104006

รหัสวิชา
1104005

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
คุรุนิพนธ
1(0-2-1) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู)
รวม
7
หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
รวม
6
หนวยกิต

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

140
30
104
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
Thai for Effective Communication
การใช ภ าษาไทยในการสื่ อสารอยางเหมาะสมตามสถานการณ การสรุป ประเด็น หลักจาก
การสื่ อ สารอย างมี วิ จ ารณญาณ การสื่ อสารเชิ งบวก วัจ นและอวัจ นภาษา การออกเสี ย งตามอั ก ขรวิ ธี
การอานจับใจความ หลักการเขียน และมารยาทในการสื่อสาร
Use of Thai language for appropriate communication in situation, identifying
main point from critical communication, positive communication, verbal and non-verbal
language, pronunciation in accordance with orthography, reading for main idea, principle
of writing, and manner in communication
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking Skills
ทักษะการฟงและจับใจความบทสนทนาและขอความสั้น ๆ การพูดเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว กิจวัตร
ประจําวัน การสนทนาในสั งคม การใช ภ าษาและโครงสรางทางไวยากรณ ที่เหมาะสมในการพูด การใช
น้ําเสียง กิริยาทาทาง มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
Skill in listening for main idea of conversation and short message, speaking
about things in surroundings, daily routine, social conversation, use of appropriate
language and grammatical structure in speaking, intonation, manner, and social etiquette
and culture
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Usage for Communication
การพั ฒ นาทั กษะการฟ ง การพู ด การอาน การเขีย นภาษาอังกฤษที่ จําเปน ตอการสื่อสาร
ทั ก ษะการฟ งและสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วัน การฟ งและการบั น ทึ ก คํ าบรรยายโดยใช ภ าษามาตรฐาน
การสนทนาหั วข อที่ คุน เคยและสนใจ การให คําแนะนํ า การสนทนาในเหตุ การณ เฉพาะหน า การแสดง
ความรูสึก การเลาประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความ
สําคัญ จากการอาน การจั บประเด็น และระบุ ขอมูล จากสิ่งที่ อาน การนําเสนอผลงาน การเขีย นรายงาน
ในหัวขอที่คุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และการเขียนจดหมายตามรูปแบบมาตรฐาน
Development of listening, speaking, reading and writing skills necessary for
communication, skills in listening and daily life conversation, listening and recording
lecture using standard language, conversing on familiar and interesting topic, making
suggestion, conversing in unexpected incident, expressing feeling, talking about personal
experience, making complaint, arguing and reasoning, summarizing important issue, and
identifying main idea and detail from reading text, presentation, writing report of familiar
topic, experience, event, idea and dream, and writing letter with standard pattern
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Professional Purposes
ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิค
ในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูที่เปนเจาของภาษา การใช
ถอยคําและการใหรายละเอียดที่ชัดเจนในหัวขอที่หลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นที่มีความ
ซั บ ซ อ น การอธิ บ ายมุ ม มองเกี่ ย วกั บ ป ญ หา การอ านที่ ซั บ ซ อ นและระบุ จุ ด ประสงค ข องเนื้ อ หาที่ อ า น
การเขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Skill in listening to announcement, report and interview; technically expressing
opinion on area of expertise, fluent and natural interaction with English native speaker,
using clear expression and giving detail in various topics, understanding purpose of
complicate issue, explaining perspective of problem, reading complicate text and
identifying purpose, writing at paragraph level, writing short report, and writing pros and
cons essay
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
3(3-0-6)
Active Citizen
การออกแบบและจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยู
รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม
และกฎหมาย ความรู เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบการปกครอง อุ ด มการณ และวิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง และการมีจิตสาธารณะ
Designing and conducting project that enhances active citizen, respecting
human dignity, right and freedom; accepting individual difference, equality and equity;
peaceful and harmonious living in Thai society and global society in accordance with the
rule of law; following social rule and law; knowledge of government form; ideology and
way of life under democracy with the King as Head of State; performing Thai citizen duty
in democracy; being active citizen; and public mind
2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
The King Philosophy for Local Development
แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ
ศาสตรพระราชาสูพระราโชบายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Concept and the King’ work principle, Philosophy of Sufficiency Economy, and
concept of sustainable development; case study derived from the King’s initiative project
and its application for daily life; relation between the King’s philosophy and royal policy
for local development
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป
และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ การขับรอง
และการเลนดนตรี รําวงมาตรฐาน สถาปตยกรรมและศิลปะ
Definition, type and importance of aesthetic in visual arts, dance, music and
literary; art history; enhancement of perception and aesthetic appreciation; singing and
music performance, Thai folk dance, architecture and arts
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion and Care
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาวะ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสุ ข ภาพทางกาย จิ ต ใจ
และสิ่งแวดลอม การดู แลสุ ขภาพกาย การออกกําลังกาย กีฬาและนัน ทนาการ หลักการป องกัน ปญ หา
และการดูแลสุขภาวะเบื้องตน
Definition and importance of well-being, relation between physical and mental
health, and environment; exercise, sport and recreation; basic principle of well-being
problem prevention and care
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Important skills in 21st century, contemporary digital literacy and application
for life and career; and case study
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
3(3-0-6)
Logical thinking
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล กระบวนการการคิด
เชิงเหตุผล การพัฒนาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และกรณีศึกษา
Definition, concept, importance and component of logical thinking; process of
logical thinking; development and application of logical thinking for daily life; and case
study
วิชาเสริมไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
การฟ งและจั บ ใจความจากการฟ งข อความและประกาศที่ พู ดด วยภาษามาตรฐาน การพู ด
เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซื้อสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน
การสื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นข อมู ล ทั่ ว ไป การเข าใจเนื้ อ หาที่ ใช คํ าศั พ ท พื้ น ฐาน ระบุ ข อมู ล เฉพาะในสื่ อ
ประชาสัมพันธเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ และการเขียนจดหมายสวนตัว
Listening to message and announcement with standard English and identifying
main idea; speaking about daily life, personal information, family, education, shopping,
surrounding and employment; communicating and exchanging general information;
understanding text with basic vocabulary; identifying detail of public media; writing sentence
and short message, and writing personal letter
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
การฟงเพื่ อจับใจความสําคั ญ การสนทนาในสังคม การนําเสนอแบบสั้น การอานจดหมาย
โฆษณา เมนู ตารางเวลาและประกาศ การเขียนเกี่ย วกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว
การศึกษา การซื้อสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป
Listening for main idea; social conversation; brief presentation; reading letter,
advertisement, menu, timetable and notice; writing daily routines, personal information,
family, education, shopping, surroundings, employment; communicating and exchanging
general information
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic purposes
การฟงประกาศที่เปนทางการ การนําเสนอ โฆษณา และการวิพากษวิจารณ การพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ และเปรียบเทียบ พูดในที่ประชุม และการบรรยายในชั้นเรียน การอาน
และวิเคราะหขอความ โฆษณา บทความ หนังสือและตํารา การเขียนประโยคซับซอน การเขียนเรียงความ
การเขียนรายงานเต็มรูปแบบ การเขียนแผนการในอนาคต การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนแสดง
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ
Listening to official announcement, presentation, advertisement and reviews;
expressing opinion; reviewing, criticizing, and making comparison and contrast; speaking in
meeting; classroom presentation; reading and analyzing message, advertisement; article,
book and textbook; writing complex sentence; writing essay and full report; writing future
plan; writing to express opinion and feeling in various occasions
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู (กลุมวิชาชีพครู)
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1104006 คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
Self Development Report
จั ด ทํ า คุ รุ นิ พ นธ โดยการรวบรวม วิ เ คราะห สั ง เคราะห ส มรรถนะการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รู
คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวย
ตนเอง เขารวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (After Action Review: AAR) เปนรายบุคคล
และร ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นรู ป แบบชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community: PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
Conducting self development report by gathering, analyzing and synthesizing
capacity of teacher duty practice, teacher characteristics through the interpretation of
lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning;
participating in activities to fulfill one’s capacity; individual after action review (AAR)
process as well as sharing and learning in the profession learning community (PLC) for
self development to become knowledgeable and up-to-date, and keep up with change
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
เปนแบบอยางทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดย
ใชการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
Being committed to code of ethics and developing learners with teacher spirituality;
being a role model with morals and ethics, and active citizen, practical model for respect and
faith from students and people in the community; analyzing, synthesizing, integrating knowledge
of teacher values, morals, ethics and spirituality, law for teacher, and condition of teacher
professional development using experiential learning and case study, practice of using reflection
in order to apply to self development to become a good teacher who is knowledgeable and
up-to-date, and keeps up with changes

1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
Language for Communication for Teachers

2(1-2-3)

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด
ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง
เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด
การเขียนและภาษาท าทาง เพื่ อพัฒ นาผูเรียน สืบ คนสารนิเทศเพื่ อพัฒ นาตนให รอบรู ทั นสมั ยและทัน ตอการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางหลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
Using Thai and English language for communication in learning management
appropriately in accordance with context and learner individual differences, learners with
special needs by analyzing concept, theory, speech communication for teacher, principle, and
technique of language use as well as practice of listening, speaking, reading, writing and
gestures to convey meaning in learning management and classroom communication; learning
management design in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners;
search of information for self development for being knowledgeable and up-to-date, and
keeping up with change; practice of using languages and various cultures for harmonious and
peaceful living
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Educational Quality Assurance
รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก
และตะวันออก อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา พัฒนา
หลักสูตร จัดการเรียนรู วัดและประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาที่เปนฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย
นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาประยุกตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา
Knowledge and understanding of educational foundation, educational quality
assurance, Western and Eastern educational philosophy; discussion of educational quality
assurance, philosophy, concept, theory of education, religion, economy, society and culture;
applying educational philosophy and educational quality assurance to educational
management, curriculum development, learning management, measurement and evaluation;
analyzing principle of educational management based on international and Thai ways of
thinking; applying concept of 21st century educational management to sustainable development
of educational institution

1121201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคลอง
กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพื้นฐาน
เกี่ ยวกับ หลักสู ตร วิวัฒ นาการของหลั กสูต ร ทฤษฎี และรูป แบบการพัฒ นาหลั กสูตร พื้น ฐานการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รทางปรั ช ญาการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา สั งคม วั ฒ นธรรม เทคโนโลยี และที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหา
และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
Development of school-based curriculum and major subject curriculum in
accordance with school and community context; implementation and evaluation of
curriculum through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution,
curriculum theory and development model, foundation of curriculum development in
educational philosophy, psychology, society, culture, technology and other factors related
to basic education curriculum; school-based curriculum development, curriculum
implementation and evaluation; problems and trends in curriculum development;
developing learner to become knowledgeable and up-to-date, and keep up with change
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
Instructional Science

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)

วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติ สาขาวิชาเอก บริหารจัดการชั้ นเรียน ออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ
ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา
การบู รณาการสื่ อและแหล งเรียนรูในชุ มชนท องถิ่ น สื่ อเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การศึ กษาเรียนรวม การชี้ แนะผู เรี ยน
การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ
Instructional planning and management of major subject, classroom management,
design of learning management plan to develop learner intellectual and characteristic of innovator;
enhance student learning, caring and accepting individual differences; creating activities and learning
atmosphere that promote student happiness in learning; awareness of learner well-being; integrating
knowledge, content, curriculum, science of teaching and digital technology in learning management
in according with learning theory, learning management innovation in order to develop learner 21st
century skills; integrative learning management, integration of sufficiency economy philosophy;
integration of content and language; integration of media and learning resources in local community;
digital technology media; inclusive education; coaching, micro-teaching, practicum in schools, being
responsible and committed to developing learner according to their potentiality

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Educational Communication
and Learning
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวาง
บุ ค คลของผู เรี ย น ผู เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ าเป น พิ เศษ โดยการวิ เคราะห ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ ย วข องกั บ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการสื่อสารการศึกษาและการเรีย นรู กฎหมายที่
เกี่ ยวของ จรรยาบรรณในการใช เทคโนโลยีดิ จิทัล เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชน วัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ
ไม ละเมิดทรัพยสิน ทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒ นาตนเองในการเปนครูที่ดี
มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Applying digital technology to learning management design in accordance with
major subject to develop learners’ intellectual and characteristic of innovator, based on
context, learner individual differences, and learner with special needs by analyzing
principle, concept, and theory relevant to innovation and information technology for
educational communication and learning; laws and ethics in utilizing digital technology in
order to be able to select and apply innovation and information technology to
educational communication and learning effectively, no violation of other intellectual
property, applying reflection to self development to become a good teacher who is
knowledgeable and keeps up with change
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ
ของสาระสํ าคั ญ ในเรื่องที่ ป ระเมิ น บริ บ ทและความแตกตางระหวางบุ คคลของผูเรียน ผูเรีย นที่ มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการ
วัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ
เปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล เพื่อการออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
Measurement and authentic evaluation using appropriate method in
accordance with subject matter, context and individual difference of learners, and
learners with special needs; reflection of evaluation result for learner development and
quality development of learning management based on principle, concept and theory of
measurement and evaluation, authentic assessment; design and creation of measurement
and evaluation instrument; providing feedback that promotes learners’ learning; guideline
for utilizing results from measurement and evaluation to improve learner’s learning
development for subsequent measurement and evaluation for developing learner
appropriately and creatively; applying reflection to self development to become a good
teacher who is knowledgeable and keeps up with change; applying principle, concept and
theory of measurement and evaluation for educational quality assurance
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลอง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
นวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู
และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
Research and problem solving for learner development; creating innovation
for learner’s learning development in accordance with major subject, context and
individual learner differences, and learner with special needs by studying, analyzing
problem condition and needs in learner development in classroom; research design
based on application of principle, concept, research theory and researcher ethics; creation
of research instrument; applying digital technology to creation of research innovation in
order to solve problem and develop learners; innovation in accordance with community
in order to implement research results in developing learning management and learners;
and applying reflection to self development to become a good teacher who is
knowledgeable and keeps up with change
1151501 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน
เพื่ อพั ฒ นาและส งเสริ ม ผู เรี ย นตามศั ก ยภาพและช ว งวัย โดยใช ห ลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจิต วิท ยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู การทํางานของสมอง และความหลากหลายของผูเรียน
สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนา
ตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Analyzing and solving problem; applying, designing learning and learner
behavior management to develop learners in accordance with their potentiality and age ,
based on principle, concept and theory of developmental psychology, educational
psychology, learning psychology, brain functioning, learner individual difference; ability in
taking care and assisting learner with special need; applying reflection to self
development to become a good teacher who is knowledgeable and up-to-date, and
keeps up with change; being committed to learner and self development with teacher
spirituality
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ประยุกตความรูเพื่อการรูจักและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการ
แนะแนว และการใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตาม
ชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพด วยการจัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้น เรียน พั ฒ นา
ผู เรี ย นเป น รายบุ ค คลตามศั ก ยภาพและรายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรี ย นได อ ย างเป น ระบบตาม
กระบวนการศึ กษารายกรณี ให คําแนะนําและขอมูลยอนกลับ แกผูป กครองและผูเกี่ย วของเพื่อสงเสริม
พัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสงตอและการสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่น
พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครูและจรรยาบรรณการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
Applying knowledge for getting to know and take care of learners effectively
with the guidance process and counseling; promoting of problem prevention and solving;
development and effective learning of learner of each age by providing guidance service
and classroom activity; individual learner development in accordance with one’s
potentiality, and systematic learner development report based on case study process;
providing parents and related parties with advice and feedback in order to promote
learner development and assistance; forwarding and establishing collaboration for learner
development and problem solving for better life quality; being knowledgeable and up-todate, and keeping up with change related to learner development; being committed to
developing learner with teacher spirituality and ethics of guidance and counseling
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2.2.2 วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ)
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
Practicum in Profession of Teaching 1

น(ชั่วโมง)
1(90)

ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และ
วิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ขอมูลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครู
รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่ อพั ฒนาผู เรียนเรี ยนรูอย างมี ความสุ ข ตระหนั กถึ งสุ ขภาวะของผู เรี ยน ผ านกระบวนการสั งเกต บั นทึ กข อมู ล
วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูที่ดี มีความรอบ
รู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the characteristics of
teacher with passion and faith in teaching profession, behavior of teacher that reflects teacher
spirituality and teaching profession ethics; observation and study of teacher role and duty,
homeroom teacher role and duty, classroom and educational institution context, educational
institution administration and management, and role of community in educational management;
practice of teacher duty, and teacher-parent collaboration for analyzing and solving problem in case
study; practice of learning activity design and management for learner development and happy
learning; awareness of learner well being through observational process, recording, analyzing,
synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting experience in order to apply to self
development for being a good teacher who is knowledgeable, and keeps up with change

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
Practicum in Profession of Teaching 2

1(90)

ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบ
เนื้ อหาสาระและกิ จกรรมการจั ดการเรียนรูสื่ อและเทคโนโลยี การวัดและประเมิ นผลตามกลุ มสาระการเรียนรูใน
รายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาที่ สอดคล องกั บ สถานศึ กษาแต ละระดั บ บริ หารจั ดการเรี ยนรู ที่ มี คุ ณ ภาพและสร าง
บรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก เขารวมโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน
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น(ชั่วโมง)

รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพั ฒนา
ตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง

Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the
characteristics of role model teacher with morals and professional ethics, performing as
teacher assistant working and learning with mentor teacher in planning content and
learning management design, media and technology, measurement and evaluation
according to the learning strand of each specific course; integrating knowledge of
educational administration, innovation design; implementation of educational quality
assurance in accordance with each level of educational institution; quality learning
management, creating learning atmosphere that encourages learner learning enjoyment;
collaborating with parents to develop and help students to enhance desirable
characteristics; analyzing and proposing guidelines for self development to be a
professional teacher who is able to keep up with changes of both professional teaching
and major subject; participating in projects related to promotion of conservation of
culture and local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project by using
after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the
professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self development
for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change
1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ฝกปฏิ บั ติวิชาชี พระหวางเรีย น โดยการศึ กษาเรีย นรูคุณลั กษณะของครูที่ป ระพฤติ ตนเป น
แบบอย างที่ ดีมีคุณ ธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิช าชีพ ออกแบบการจั ดบรรยากาศชั้นเรีย นที่
ส งเสริ ม ให ผู เรี ย นมี ค วามสุ ข จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ส งเสริ ม ให ผู เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ขั้ น สู งโดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและ
มุงมั่นในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธี
วิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและ
นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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น(ชั่วโมง)
Pre-teaching observation and practice in professional teaching by learning and
acquiring the characteristics of role model teacher with morals and professional ethics;
design of learning atmosphere that encourages learner happiness in learning; learning
management with integration of digital technology or modern educational innovation
that enhances learner high thinking process; collaborating with parents in developing
learner and being committed to problem solving in order to enhance learner desirable
characteristics by utilizing appropriate research methodology; reflecting result of changes
that happen distinctively from participating in project related to promotion of culture and
local wisdom conservation, reflecting and evaluating the results of the project by using
after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the
professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self development
for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change
1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปน
ผูใฝรูและมีปญญารูคิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสริม
ทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของผูเรียน จัดการเรียนรู ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล
รายงานผลการพั ฒ นาผู เรีย น การปฏิ บั ติห นาที่ ครูในสถานศึกษา เขารวมกิจ กรรมทางวิช าชีพ พั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ
สะท อ นคิ ด เพื่ อ นํ าไปประยุ ก ต ใช ในการพั ฒ นาตนเองให เป น ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู และทั น สมั ย ต อ การ
เปลี่ยนแปลง
Teaching practice of major subject to enable learner to learn happily. Inspiring
to be a learning enthusiast with cognition; awareness of learner well-being by designing
learning management that enhances skills in learning and thinking; learning management,
media and innovation design, measurement and evaluation, learner development
progress report; teaching practice in educational institution, participating in teaching
profession activity; developing innovation for learner development through observation
process, data recording, analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, and reflecting
experience for self development for being a good teacher who is knowledgeable and upto-date, and keeps up with change
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น(ชั่วโมง)
1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดขั้นสูงและ
นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย
สะท อนผลการเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ น กับ ตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจ กรรมที่สงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและ
นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
Teaching practice of major subject; being a role model with morals and ethics
according to professional ethics, learning management and design that make learners
happy and develop high thinking process and leading them to be innovators; designing
modern educational innovation; integrating community context with learning activities in
and out of the classroom; creating collaborative teacher-parent network for developing
learner and solving problem for desirable characteristics by utilizing appropriate research
methodology; reflecting changes that happen distinctively from participating in project
related to professional progress and project that promotes conservation of culture and
local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project by using after action
review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the professional
learning community (PLC), and applying the knowledge to self development for being
knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change
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2.2 วิชาเอก
2.2.1 กลุมวิชาเอก บังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1571600 ระบบเสียงภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Sound System
หลั ก สั ท ศาสตร ภ าษาจี น กลางเบื้ อ งต น การออกเสี ย ง การอ าน และการเขี ย นสั ท อั ก ษร
ภาษาจีน (พินอิน) ซึ่งประกอบไปดวย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต เสียงมวนลิ้น
เงื่อนไขและขอควรระวังตามหลักสัทอักษรภาษาจีน
Basic phonetics of standard Chinese, pronunciation, reading and writing
Chinese phonetic symbol (Pinyin), including consonant, vowel, tone; changing of tone,
retroflex sound, rule and condition based on Pinyin principle
1571601 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese 1
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คําศัพทที่ใชบอยจํานวน 300 คํา การใชศัพท
วลี และโครงสรางประโยคพื้นฐาน
Basic Chinese listening, speaking, reading and writing; common 300 Chinese
words; use of basic vocabulary, phrase and sentence structure
1571602 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese 2
หลักการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คําศัพทที่ใชบอยจํานวน 600 คํา การใช
ศัพท วลี และโครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น ทักษะการใชพจนานุกรมจีน-ไทย
Principle of basic Chinese listening, speaking, reading, and writing; common
600 Chinese words; use of vocabulary, phrase and more complex sentence structure; skill
in using Chinese-Thai dictionary
1571603 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese 3
คํา และหนาที่ของคําจากโครงสรางประโยคที่ใชในภาษาเขียน ศัพทที่ใชบอยจํานวน 800 คํา
การใชภาษาสื่อความหมายในระดับเปนทางการอยางถูกตองเหมาะสม
Word form and function in written sentence structure, common 800 Chinese
words, proper use of formal language
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1571604 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

การฟงและพูดบทสนทนาในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง การเลาเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง
และผูอื่น การออกเสียงใหชัดเจนถูกตอง และฝกสนทนาในสถานการณที่กาํ หนด
Listening and speaking in daily conversation, self-introduction, short talking about
oneself and others, clear and correct pronunciation, and practice in conversation in specific situation

1572605 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking 2
การฟงและพู ดจากบทสนทนาหรือเรื่องราวที่มีความยาว และความซับซอนมากขึ้นโดยใชการ
เรียนรูเชิงรุก เทคนิคการจับใจความ และการสรุปใจความสําคัญ การสนทนาตามหัวขอที่กําหนด
Listening and speaking longer and more complex dialogue through active learning,
technique for grasping and summarizing main idea, conversation in specific topic
1572606 การอานภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading 1
การอ า นออกเสี ย งที่ ชั ด เจนถู ก ต อ ง การแบ งวรรคตอน และการจั บ ใจความสํ าคั ญ ตาม
วัตถุประสงคของผูเขียนในงานเขียนขนาดสั้นประเภทตาง ๆ
Clear and correct pronunciation, break sentence and grasping main idea according
to writer’s objective in short writing
1572607 การอานภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading 2
การอานงานเขียนที่หลากหลาย การจับใจความสําคัญ การสรุปความ และการยอเรื่อง
Reading various texts, reading for main idea, making conclusion and
summarizing
1572608 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน
3(2-2-5)
English for Chinese Teacher
การพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยางมี
ประสิทธิภาพ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
และพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของชาวตางชาติ
Development of English communicative skill for efficient Chinese teaching; skill in
listening, speaking, reading, and writing in English; use of English for research and teaching
professional development; learning about western etiquette, culture, and way of life
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น(ท-ป-ค)
1573609 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
Chinese Arts and Culture
ลักษณะเดนของวัฒ นธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลสําคัญ ความเชื่อ คานิยม
ดนตรี ปรัชญาแนวคิด มารยาทและการดํารงชีวิตของชาวจีนโดยสังเขป การบูรณาการรวมกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เชน นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมจีน คายภาษาและวัฒนธรรมจีน
Characteristic of Chinese 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
1573610 ไวยากรณจีน
3(2-2-5)
Chinese Grammar
ไวยากรณภาษาจีนตั้งแตระดับคํา ชนิดของคํา หนาที่ของคํา หนาที่และลักษณะโครงสรางวลี
และประโยคภาษาจีน การวิเคราะห การอธิบายและการแกไขขอผิดพลาดทางไวยากรณที่พบบอยสําหรับ
ผูเรียนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
Chinese grammar from lexical level, type of word, function and structure of
Chinese phrase and sentence; analysis, explanation, and editing common grammar
mistake for learner of Chinese as foreign language
1573611 การแปลภาษาจีน
2(1-2-3)
Chinese Translation
หลักและวิธีการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน ตั้งแตการ
แปลคํา วลี ประโยคจนถึงการแปลขอความ บทสนทนา บทความขนาดสั้น จดหมาย และประยุกตการแปล
สูการจัดการเรียนรูภาษาจีน
Principle and method of translation from Chinese to Thai and Thai to Chinese
from translation of word, phrase, sentence to translation of paragraph, dialogue, short
article, letter, and application to Chinese learning management
1573612 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
3(2-2-5)
Introduction to Ancient Chinese Language and Literature
รู ป แบบการประพั น ธ ที่ สํ า คั ญ ของวรรณคดี จี น โบราณในแต ล ะสมั ย ลั ก ษณะโครงสร า ง
ไวยากรณ และรูปแบบการใชภาษาระหวางภาษาจีนโบราณ และภาษาจีนปจจุบัน
Literary form of ancient Chinese literature in each period, structural grammar
feature and use of language comparing between ancient and modern Chinese
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1573613 การจัดการเรียนรูภาษาจีนสําหรับครู
3(2-2-5)
Chinese Language Learning Management for teacher
แนวคิ ด หลั กการ และทฤษฎี ก ารจั ด การเรีย นรูภ าษาจีน สาระและมาตรฐานการเรีย นรู
ภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย การจัดทําคําอธิบาย
รายวิชา หนวยการเรียนรู โครงสรางรายวิชา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู เทคนิควิธีสอน สื่อการสอน
การวัด และการประเมิ นผล การสาธิตการจั ดการเรียนรูห นาชั้น เรีย น และการฝกปฏิ บัติการสอนจริงใน
สถานศึกษา
Principle, concept, content, and standard in Chinese language learning in basic
educational curriculum; design of various learning management; development of course
description, learning unit, course outline, learning management plan writing, teaching
technique, teaching media, assessment and evaluation, teaching demonstration in
classroom, and practice in educational institution
2.2.2 กลุมวิชาเอก เลือกเรียน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1571701 อักษรจีนศึกษา
3(2-2-5)
Chinese Character Study
ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของอักษรจีน กฎการเขียน เสนขีด ลําดับขีด โครงสรางและ
ส ว นประกอบของตั ว อั กษรจี น หลั ก การค น หาคํ าศั พ ท จ ากพจนานุ ก รม ทั ก ษะการเขี ย น อ าน และจํ า
ตัวอักษรจีนอยางถูกตองคลองแคลว
Historical background and development of Chinese character, rule for writing;
stroke, order of stroke, structure and component of Chinese character; principle of
searching vocabulary from dictionary; skill in correct and fluent writing, reading, and
memorizing Chinese character
1572702 การวิจัยทางการจัดการเรียนรูภาษาจีน
3(2-2-5)
Research in Chinese Teaching Management
ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูภาษาจีน การสืบคนขอมูล เรียบเรียง ทําวิจัย และ
นําเสนอขอมูลอยางเปนระบบและถูกตองตามรูปแบบการวิจัย
Research methodology in Chinese teaching; information retrieval, compilation,
research conduct, and presentation based on systematic and correct pattern of research
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1573703 การเขียนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Writing
ทั ก ษะการเขี ย นจดหมาย แบบฟอรม บัน ทึ กสั้ น และบรรยายเหตุ ก ารณ การแสดงความ
คิดเห็น และการสรุปใจความสําคัญโดยใชคําศัพท โครงสรางประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ
Skill in writing letter, form, memo, and event description; making comment
and summarizing main idea by using appropriate vocabulary and sentence structure
1573704 สํานวนสุภาษิตจีน
3(2-2-5)
Chinese Idioms and Proverbs
ความเปนมา และหลักการใชสํานวนสุภาษิตจีน การประยุกตใชกับงานเขียนและการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม
Background and principle of Chinese idiom and proverb, correct and proper
application to writing and daily life communication
1573705 ภาษาจีนจากสื่อรวมสมัย
3(2-2-5)
Chinese in Contemporary Media
ศัพทและสํานวนที่มักใชในสื่อรวมสมัย เชน สื่อสังคมออนไลน ทักษะการฟงและจับใจความ
การวิเคราะหและตีความภาษาเฉพาะที่ใชในสื่อรวมสมัย
Common vocabulary and idiom used in contemporary media i.e. social media,
skill in listening and grasping main idea, analysis and interpretation of specific language
use in contemporary media
1573706 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3(2-2-5)
Introduction to China
ลักษณะภู มิป ระเทศ ภู มิ อากาศ การเมื องการปกครอง ประชากรและชนชาติ การศึก ษา
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นโยบายเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตออาเซียนผานการ
เรียนรูเชิงรุก
China geographical feature, climate, politics, population and race, education,
advancement of sciences and technology, including economic policy in China and
towards ASEAN through active learning approach
1573707 ประวัติศาสตรจีน
3(2-2-5)
Chinese History
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมประเทศจีน
ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศชิง
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Historical event, politics, governance, economics, and society of China from
ancient period to Qing dynasty
1573708 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน
2(1-2-3)
Chinese for HSK Preparation
ทั ก ษะและประมวลความรูเพื่ อเตรีย มตั ว สอบวัด ระดั บ ความรูภ าษาจีน (HSK) ข อสอบใน
รูปแบบที่หลากหลายซับซอน คําศัพทและประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ การฝกทําขอสอบวัดระดับ
ความรูภาษาจีน
Skill and knowledge for HSK preparation, various types and complicated
examination question, vocabulary and grammatical sentence, and practice in HSK mock test
1573709 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูภาษาจีน
3(2-2-5)
Technology and Innovation for Chinese Learning Management
วิ ธี ก ารใช โปรแกรมคอมพิ ว เตอร สื่ อ ออนไลน แอพพลิ เคชั่ น เพื่ อ การสอนภาษาจี น การ
วิเคราะหและสรางสื่อการเรียนภาษาจีนทั้งสื่อทํามือและสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน เกณฑการ
เลือกใชสื่อและแบบเรียน การประเมินคุณภาพของสื่อที่ใช และการนําไปเผยแพรทางออนไลน
Use of computer software, online media, application for teaching Chinese;
analysis and creation of Chinese teaching media both handmade and electronic media,
criterion in selecting teaching media and textbook, evaluation of media quality, and online
dissemination
1573710 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
Chinese 4
คําศั พท วลี โครงสรางประโยคและไวยากรณ จากงานเขีย นแบบตาง ๆ เชน บทความจาก
หนั งสื อ พิ ม พ วารสาร ความเรี ย งและเรื่ อ งสั้ น การจับ ใจความสําคัญ และการเขี ย นแสดงความคิด เห็ น
คําศัพทประมาณ 1,200 คํา หรือเทียบเทา HSK ระดับ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานสถานการณจําลอง
Vocabulary, phrase, sentence structure and grammar in various writings such
as newspaper article, journal, essay and short story; grasping main idea and writing
comment, common 1,200 Chinese words or equal to HSK level 4, learning activity
arrangement based on simulation-based learning
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา/ปที่จบ

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

1 นางสาวนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ อาจารย MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
1-5505-XXXXX-XX-2
Guangxi University, China, 2555
ศศ.บ. (ภาษาจี น )
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏเชียงราย, 2553
2 นางสาวอัมพร วรานนทวนิช
อาจารย MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
Guangxi University for Nationalities,
1-7305-XXXXX-XX-8
China, 2555

3 นางสาววิภาวี วันละ
1-4399-XXXXX-XX-3

4 Miss Shen Ye
EB1815610

5 Miss Han Ying
G47797973

B.A. (Chinese Language)
Huaqiao University, China, 2550
อาจารย MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
Yunnan Normal University,
China, 2557
ศศ.บ. (ภาษาจี น )
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏนครปฐม, 2553
อาจารย MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
Yun Nan Normal University,
China, 2556
B.A. (Chinese International Education)
Zheng Zhou University, China,
2551
อาจารย MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
JiLin University, China, 2555
B.A. (Hydrologic and Water Resourse
Engineering)
Xi’An University of Techonology,
China, 2551
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3.2.2 อาจารยผูสอน
ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

1 นางสาวนัฎฤดี
ปนกิจวานิชเจริญ

อาจารย

2 นางสาวอัมพร วรานนทวนิช

อาจารย

MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
Guangxi University, China
ศศ.บ. (ภาษาจี น )
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏเชียงราย
MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
Guangxi University for Nationalities, China

3 นางสาววิภาวี วันละ

อาจารย

4 Miss Shen Ye

อาจารย

5 Miss Han Ying

อาจารย

B.A. (Chinese Language)
Huaqiao University, China
MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
Yunnan Normal University, China
ศศ.บ. (ภาษาจี น )
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏนครปฐม
MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
Yun Nan Normal University, China
B.A. (Chinese International Education)
Zheng Zhou University, China
MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
JiLin University, China
B.A. (Hydrologic and Water Resourse Engineering)
Xi’An University of Techonology, China

6 นางสาวสาวิตรี ตนสาลี

อาจารย

7 นายจักรกฤช แนมสมบัติ

อาจารย

8 Ms.Chen Yuanyuan

อาจารย

ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหมและรวมสมัย)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินยิ มอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
MTCSOL. (Chinese International Education) 15 15 15 15 15
Tianjin Normal University, China
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (ภาษาจีน)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
B.A. (Teaching chinese as a foreign language)
Yunnan Normal University
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ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

9 Mr.Liu Fuchao

10 นายธีรวุธ ธาดาตันติโชค

11 นางสาวจินตนา
ศิริธัญญารัตน

12 นางสาวบุญสม ทับสาย

13 นางสาวจิตติรัตน
แสงเลิศอุทัย

14 นางสาวอรพรรณ ตูจินดา

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

อาจารย

ศศ.ม. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
B.A. (Teaching chinese as a foreign language)
Yunnan Normal University
อาจารย กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวย กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
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15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

14 นางสาวอรพรรณ ตูจินดา
(ตอ)
15 นางสาวนภาภรณ ยอดสิน

ตําแหนง

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผูชวย
ศาสตราจารย

16 นางพิชญาภา ยืนยาว

ผูชวย
ศาสตราจารย

17 นางสาวศศิวรรณ
พชรพรรณพงษ

ผูชวย
ศาสตราจารย

18 นายเจษฎา บุญมาโฮม

ผูชวย
ศาสตราจารย

19 นายสหะ พุกศิริวงศชัย

ผูชวย
ศาสตราจารย

20 นางสาวณัฐวรรณ พุมดียิ่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย

อาจารย

ค.บ. (บริหารการศึกษา)
วิทยาลัยครูนครปฐม
ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยสยาม
ค.บ. (สังคมศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
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15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

21 นางสุประภา วิวัฒนิวงศ

อาจารย

22 นางสาวดวงใจ ชนะสิทธิ์

อาจารย

23 นายนภาเดช บุญเชิดชู

อาจารย

24 นางสาววรรณี สุจจิตรจลู

อาจารย

25 นางสาวนันทนภัส
นิยมทรัพย

อาจารย

26 นายเอกชัย ไวยโสภี

อาจารย

27 นางสาวอรพิณ พัฒนผล

อาจารย

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

ลํา
ดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

28 นายเทพยพงษ เศษคึมบง

อาจารย

29 นางสาวนลินทิพย คชพงษ

อาจารย

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 นายนววิช นวชีวินมัย

อาจารย

31 นางสาวดวงดาว
รุงเจริญเกียรติ

อาจารย

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
15 15 15 15 15
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรูวิชาชีพ
ครูเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค
4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัย เพื่อพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน
4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผูเรียน
4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
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4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานศึกษาและชุมชนได
4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปที่ 1 เทอม 2 และชั้นปที่ 3 เทอม 1 และ 2
4.2.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปที่ 4 เทอมที่ 1 และ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝกปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษาระหวางเรี ยน เรียน ชั้นป ที่ 1 เทอม 2 และชั้ นปที่ 3
เทอม 1 และ 2 จํานวนเทอมละ 90 ชั่วโมง
4.3.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปที่ 4 เทอมที่ 1 และ 2 จัดเต็มเวลาใน 1
ภาคการศึกษา (จํานวนภาคเรียนละ 540 ชั่วโมง)
4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีคุณภาพและไดรับการ
รับรองจากคุรสุ ภา
4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการ มีสวนรวมคือ
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก และศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
4.4.3 การเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ
4.4.3.1 เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4.4.3.2 เตรียมความพรอมบุคลากรสถาบันฝายผลิต (อาจารยนิเทศก) ดวยการเตรียมความ
พรอมอาจารยนิเทศก
4.3.3.3 เตรียมความพรอมหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยการเชิญประชุมสัมมนา
4.4.4 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.4.1 การรายงานตัวตอหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.4.2 การแตงตั้งครูพี่เลี้ยงเพื่อดูแลใหคําแนะนําซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา
4.4.4.3 ดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหครบ 540 ชั่วโมง/ภาคเรียน โดยมีชั่วโมง
ปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 8 คาบ/สัปดาห
4.4.4.4 นิเทศติดตามจากสถาบันฝายผลิตครูเปนระยะ
4.4.4.5 การสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู
4.4.4.6 การประเมินผล
4.4.4.7 การยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา ครูพี่เลี้ยงและหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลั กสูตรกําหนดให นั กศึ กษาเรียนวิชาคุรุนิ พนธและวิชาปฏิ บัติ การสอนในสถานศึกษา และจัด
โครงการพิเศษซึ่งเปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาที่สนใจ โดยใชวิธีการศึกษา
คนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหา
ทางการศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิชาคุรุนิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารยนิเทศกใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารย นิ เ ทศก ให คํ า ปรึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข อ และกระบวนการศึ ก ษาค น คว า และ
ประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยปากเปลาตอคณาจารยที่ปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพื่อรับ
ขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผูส อนและผูเรียนกําหนดหั วขอและเกณฑ การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด
เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซึ่งเขารวมฟงการ
นําเสนอผลการศึกษา
5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน
5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน
ผานคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. ความสามารถดานการสอน นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล
เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ทั น เหตุ ก ารณ ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด
อ า น เขี ย น ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษและมี ค วามสนใจใฝ รู ใฝ เรี ย น เข า ใจ
ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถดานวิชาการ นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถ
นํ าไปใช ส อนได อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพในระดั บ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน มี ค วามคิ ด
สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา ตระหนักในคุณ คาของ
ภาษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด
และการประเมิ น ผลการผลิ ต สื่ อ และนวั ต กรรมเพื่ อ ใช ในการเรี ย นการสอน
วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชา
อื่น ๆ ได
3. ดานคุณธรรม
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความอดทน
อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม
4. ดานบุคลิกภาพ
มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกันกับผูอื่น
ได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอื้ออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรู
ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอตนเสมอปลาย มีจิตสาธารณะ
และสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย

แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเปนครู
ชั้นปการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

กิจกรรมเสริม
กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด)
กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด)
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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กิจกรรมเสริมความเปนครูตาม มคอ 1
ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรมโครงการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความ
เปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ
1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู
2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/ การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม
3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย
4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา
5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา
7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
10) กิจกรรมทางวิชาการ
11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม
มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้ อาจารย
ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี
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แกนักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั กศึ กษาในการเขาชั้น เรีย น การสงงานที่ ได รับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความซื่อสัตย ไมทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
3) รู เท าทั น สถานการณ ค วามเปลี่ ย นแปลงต าง ๆ ทั้ งในระดั บ ท อ งถิ่ น ชาติ แ ละ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ
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2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองครวม
3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) การอภิปรายกลุม
3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
4) วางตั วและแสดงความคิ ดเห็ น ได อย างเหมาะสมกั บ บทบาท หน าที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบดังนี้
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต ใช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลื อกใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนํ าเสนอขอมู ล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
2.1.5.2 กลยุ ทธการสอนที่ใชพั ฒ นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรูในรายวิช าต าง ๆ ให นั ก ศึ ก ษาไดวิเคราะห เชิ งตัว เลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
1) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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2) การทดสอบการวิ เคราะห ข อ มู ล โดยข อ สอบ การทํ า รายงานกรณี และการ
วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มี จิ ตอาสา จิต สาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ความเสีย สละ รับ ผิ ดชอบและ
ซื่อสั ต ยต องาน ที่ ไดรั บ มอบหมายทั้ งด านวิช าการและวิช าชีพ และสามารถพั ฒ นาตนเองอยางต อเนื่ อง
ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มี ค านิ ย มและคุ ณ ลัก ษณะเป น ประชาธิ ป ไตย คื อ การเคารพสิ ท ธิ และให
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทํ างานรวมกับ ผูอื่นได ใชเหตุ ผลและปญ ญาในการดําเนิน ชีวิตและการ
ตัดสินใจ
4) มี ค วามกล า หาญและแสดงออกทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรม สามารถวินิ จ ฉั ย
จั ด การและคิ ด แก ป ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมด ว ยความถู ก ต องเหมาะสมกั บ สั งคม การทํ างานและ
สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของ
ผูอื่น และประโยชน ของสั งคมส วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
1) การวิ เคราะห แ บบวิภ าษวิธี (Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤตด านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการรวมทัง้ ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction action learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value
Clarification)
4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School integrated
learning)
5) การเรียนรูโดยใชปญญาเปนฐาน (Problem based learning)
6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง
2) วัดและประเมินผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธี
3) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
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4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
6) วั ด และประเมิ น ค านิ ย มและความเป น ครู จ ากผลการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา
7) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปน ครูเป น รายปตลอด
หลักสูตร
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มี ความรอบรูในหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระด านวิช าชีพของครู
อาทิ ค านิ ยม ของครู คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต วิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป น ครู จิต วิทยา
สําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม
และพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารการศึ ก ษา และการเรี ย นรู การวั ด ประเมิ น การศึ ก ษาและการเรีย นรู การวิ จั ย และการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยี และดิ จิ ทัล ทั กษะ การทํ างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรว มมือสรางสรรค และทั กษะ
ศตวรรษที่ 21 มี ความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับ การปฏิ บัติ จริงและการบูรณาการข าม
ศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การ
สอนแบบบู รณาการความรู ท างวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศ วกรรมและคณิ ต ศาสตร
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห ง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช
2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห
ความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใช
ในการพั ฒนาผู เรียน โดยมีผลลัพธ การเรียนรูและเนื้ อหาสาระด านมาตรฐานผลการเรียนรูด านความรูของ
สาขาวิชาภาษาจีน
3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐาน
ความแตกตางทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเทาทัน กับ การเปลี่ ยนแปลงของสังคม และสามารถนํ า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผูเรียน
4) มี ความรู และความสามารถในการใช ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การจั ด การเรีย นรูโดยให ผูเรีย นวิเคราะห แ ละสั งเคราะห อ งค ค วามรู ด ว ย
ตนเอง (Constructivism)
2) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning)
3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนพื้นฐาน (Project-based learning)
5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
6) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู
ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน (Blended learning)
7) การใชหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)
8) การเรี ย นรู โ ดยพั ฒ นาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
integrated learning)
9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ
2) วัดและประเมินการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
3) วั ด และประเมิน ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุป สาระสํ าคัญ ของ
ความรู
4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) คิ ด ค น หาวิ เ คราะห ข อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณ
ภาคปฏิบัติคานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค
3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based learning)
2) การเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher order thinking)
3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)
4) การเรียนรูเชิงฉากทัศน (Scenario Based learning)
5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning)
6) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
integrated learning)
7) ก ารวิ จั ย แ ล ะพั ฒ น าน วั ต ก รรม อ ย างมี วิ สั ย ทั ศ น (Research and
development, Vision based learning)
8) การส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ด ว ยการนํ า ตนเอง (Self-directed
learning)
9) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติ
ทางวิชาการวิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
5) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป น ครูเป น รายป ตลอด
หลักสูตร
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่นมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม
2) สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทํ า งานเป น ที ม เป น ผู นํ า และผู ต ามที่ ดี มี
สั ม พั น ธภาพ ที่ ดี กั บ ผู เรีย นผู ร ว มงานผู ป กครองและคนในชุ มชนมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต อส ว นรวมทั้ งด าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวม
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
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4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด
ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)
2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership)
4) การใหความเห็น และการรับฟงความเห็น แบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง
(Reflective thinking)
5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning)
7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินผลการเรียนรูแบบรวมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา
3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุมการเปนผูนําและผูตามที่ดีใน
การปฏิบัติงานรวมกัน
4) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับขอมูลและสารสนเทศยอด (Data and
information) ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิ ตศาสตรเพื่อเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง
2) สามารถสื่อสารกับผูเรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ
หลากหลายทั้ งการพู ด การเขี ย นและการนําเสนอดว ยรูป แบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนตอการเรียนรู
การจัดการเรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศ
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โดยใชดุล พิ นิ จ ที่ ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล และสารสนเทศทั้ งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก
ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน
2) การสื บ ค น และนํ าเสนอข อมู ล สําคั ญ ด านการศึก ษาโดยบู ร ณาการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทํา info graphic เพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญ ของงานที่นําเสนอ
4) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
Integrated Learning: SIL)
5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.5.3 กลยุ ทธการประเมิน ผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอผลงานชิ้นสําคัญดาน
การศึกษา
2) วัด และประเมิน ผลจากการสืบคน และนําเสนอรายงานประเด็น สําคัญทาง
การศึกษาที่มีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) สามารถเลื อ กใชป รัช ญาตามความเชื่ อ ในการสรางหลั ก สู ต รรายชื่ อ การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ
เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนํ าความรู ท างจิ ต วิ ท ยาไปใช ในการวิ เคราะห ผู เรี ย นเป น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริม
พัฒนาผูเรียนที่ ตอบสนองความต องการ ความสนใจ ความถนั ด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตาง
ระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย
3) จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ
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ทํางาน การจัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับ
การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด
4) สร า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล งวิ ท ยาการ
เทคโนโลยี วัฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาทั้ งในและนอกสถานศึกษาเพื่ อการเรีย นรู มี ความสามารถในการ
ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความ
สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม
ศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะ
การเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา
ทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) การเรี ย นรู โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (School
Integrated Learning: SIL)
2) การออกแบบการจั ดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้ อหาวิชาเฉพาะ
ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
5) การเรียนรูผา นประสบการณ (Experience based Approach)
6) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)
2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน
4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุ
วาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3.1.2 ความรู
1) มี ความรูและความเขาใจสาระสําคัญ ของหลั กการและทฤษฎี ที่เป น พื้น ฐานชี วิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ชาติและนานาชาติ
4) บูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองครวม
3) สามารถสื บ ค น วิเคราะห ประมวลและประเมิน สารสนเทศเพื่อใชแกปญ หาอยาง
สรางสรรค
4) กํ าหนดกรอบแนวคิ ดเกี่ ย วกับ ภาพอนาคตและแนวทางความเป น ไปได ที่จ ะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
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4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
5) มี ทักษะในการสรางเสริมความสามัคคี และจั ดการความขัด แยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช ความรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตรและสถิ ติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมภาษาและการสื่อสาร
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
กลุมวิชาสังคมศาสตร
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
กลุมวิชามนุษยศาสตร
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

1

2

3

4

ความรู
5

1

2

3

ทักษะทางปญญา
4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิช าชี พครู มีจิตวิญ ญาณและอุดมการณ ความเปนครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตอ
งาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน
ของสั งคมส ว นรวม มี จิ ตสํ า นึ กในการธํ ารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอ ตานการทุ จ ริต
คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
3.1.2 ความรู
1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒ นาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่ อจัดการเรีย นรูและชวยเหลือ แกไขป ญหา สงเสริมและพัฒ นาผูเรีย น
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจ
ในการบู รณาการความรูกับ การปฏิ บัติ จริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณ าการความรู ท าง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering
and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช
2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชา
ภาษาจีน
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3) มี ค วามรู เข าใจชี วิ ต เขาใจชุม ชน เข าใจโลกและการอยูรว มกั น บนพื้ น ฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน
4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) คิ ด คน หาวิเคราะห ขอเท็ จจริงและประเมิน ขอมู ลสื่อสารสนเทศจากแหลงข อมูล ที่
หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุ คดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี แ ค platform และโลกอนาคตนํ าไปประยุ กต ใชในการปฏิ บั ติ งานและวิ นิ จ ฉั ย
แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ
คานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค
3) สามารถสร า งและประยุ ก ต ใช ค วามรู จ ากการทํ า วิ จั ย และสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่นมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม
2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามที่ดีมีสัมพันธภาพ ที่ดีกับ
ผู เรี ย นผู รว มงานผู ป กครองและคนในชุ มชนมี ค วามรับ ผิ ดชอบต อสว นรวมทั้ งดานเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ่งแวดลอม
3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวมสามารถ
ชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู
แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขสํ า หรั บ ข อ มู ล และสารสนเทศยอด (Data and
information) ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิ ตศาสตรเพื่อเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง
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2) สามารถสื่ อ สารกั บ ผู เ รี ย นบุ ค คลและกลุ ม ต า งๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ ธี ก าร
หลากหลายทั้ งการพู ด การเขี ย นและการนําเสนอดว ยรูป แบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนตอการเรียนรูการจัดการ
เรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคน ขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช
ดุลพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน
3.1.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1) สามารถเลื อกใชป รัช ญาตามความเชื่อในการสรางหลักสู ต รรายชื่ อ การออกแบบ
เนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร การวั ด และประเมิ น ผู เรี ย น
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ
เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนํ าความรูท างจิตวิท ยาไปใชในการวิเคราะหผูเรีย นเปน รายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง
บุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย
3) จั ดกิ จ กรรมและออกแบบการจัด การเรีย นรูให ผูเรีย นได เรีย นรูจ ากประสบการณ
เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ
จัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู
และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด
4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล อม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ
สรางความรวมมือกั บบิ ดา มารดา ผูป กครอง และบุคคลในชุมชนทุ กฝ าย เพื่ ออํานวยความสะดวกและ
รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้
มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาชีพครู)
1104006 คุรุนิพนธ
1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู
1111103 ภาษาเพือ่ การสื่อสารสําหรับครู
1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1143402 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
1151501 จิตวิทยาสําหรับครู
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ)
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1104004 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1

คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู




 
 








































ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) (ตอ)
1104005 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
วิชาเอก บังคับ
1571600 ระบบเสียงภาษาจีน
1571601 ภาษาจีน 1
1571602 ภาษาจีน 2
1571603 ภาษาจีน 3
1571604 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
1572605 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
1572606 การอานภาษาจีน 1
1572607 การอานภาษาจีน 2
1572608 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน
1573609 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
1573610 ไวยากรณจีน
1573611 การแปลภาษาจีน
1573612 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
1573613 การจัดการเรียนรูภาษาจีนสําหรับครู
วิชาเอก เลือกเรียน
1571701 อักษรจีนศึกษา
1572702 วิจัยทางการจัดการเรียนรูภ าษาจีน
1573703 การเขียนภาษาจีน
1573704 สํานวนสุภาษิตจีน
1573705 ภาษาจีนจากสื่อรวมสมัย

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู

1





ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี












































ผลการเรียนรู
กลุม รหัสและชื่อรายวิชา
วิชาเอก เลือกเรียน (ตอ)
1573706 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
1573707 ประวัติศาสตรจีน
1573708 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน
1573709 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูภาษาจีน
1573710 ภาษาจีน 4

คุณธรรม จริยธรรม
1
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4

ความรู
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ทักษะทางปญญา
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4
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ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
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วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
1

2
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปน ไปตามแนวการจัดการ
เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ
ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา
โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น
โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู
ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ
ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ
พร อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย น และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู และการพั ฒ นา
องคความรูของนักศึกษา
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน
(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ
จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผานกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล
3.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
3.1.6 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00
3.1.7 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนั กศึ กษาที่มีคุณ สมบั ติครบถวน ยื่น คํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต อ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่เขาใหม เกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ
หลักสูตรที่สอน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมี ส วนรว มในกิ จ กรรมบริ การวิช าการแกชุม ชนที่ เกี่ย วของกับ การพัฒ นาความรูและ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส งเสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรูใหม แ ละเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ
ดั ง นี้ 1) การกํ า กั บ มาตรฐาน 2) บั ณ ฑิ ต 3) นั ก ศึ ก ษา 4) อาจารย 5) หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน
การประเมินผูเรียน 6) สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป นผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํ า
ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป
1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาที่จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ที่รับผิดชอบเปนไปอยางมี
คุณภาพ
2. บัณฑิต
2.1 บั ณ ฑิ ตมี คุณ ภาพเป นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจไปใช
ในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2 บัณฑิตมีงานทํา โดยพิจารณาจากทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก ๆ ปการศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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3.1.2 ทํ า การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโดยการสอบความความรู พื้ น ฐานในรายวิ ช าความรู ทั่ ว ไป
ภาษาอังกฤษ วัดแววความเปนครู การสอบภาคปฏิบัติดานสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ
3.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยที่ปรึกษามี
การชี้ แจงระบบการลงทะเบี ยนเรีย น แจกคูมือนักศึกษา และกิจ กรรมอื่น ๆ ที่เป น การปรับพื้ น ฐานของ
นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา
3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับ นักศึกษาใหมระดับ มหาวิทยาลั ย เชน การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย มี ระบบอาจารย ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ทํ าหน าที่ ดู แลให คํ าปรึ กษาทั้ งในเรื่องวิช าการ เช น
การลงทะเบียนเรียน การถอน-เพิ่มรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาจะมี
ชั่วโมง home room สัปดาหละ 1 ครั้ง
3.3 การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษาทุกปการศึกษา
3.3.2 มีการรายงานผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแตละปการศึกษา
3.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาทําแบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
3.3.3 กรณีที่นักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพื่อแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ
พรอมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน
4. อาจารย
4.1 การพัฒนาอาจารย
4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อสงเสริมอาจารยในการเพิ่ มพูนความรู
ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มพูมความรูในระดับที่สูงขึ้น
4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย
โดยใชเปนเงื่อนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพี่เลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขึ้นตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผนการ
รับอาจารยใหม ในกรณีที่สาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพิ่มเติม จึงทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เพื่อ
ขอรับอาจารยใหมเพิ่มเติมหรือทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุ
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4.2.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รการประชุ ม กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ อาจารย ใหม ให มี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3 คุณภาพอาจารย
4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมทั้งติดตาม
การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3.2 ประธานสาขาวิช าติ ด ตามและรายงานรอยละของอาจารย ผูรั บ ผิด ชอบและสํารวจความ
พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
5.1.1 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุ ม กํากับ การพั ฒ นาหลักสูตรทุ ก ๆ 5 ป
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพื่อเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูต ร
และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร
2) สาขาวิ ช าจั ด ทํ า คํ า สั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสนอมหาวิ ท ยาลั ย โดย
คณะกรรมการพั ฒ นาหลักสูตรตองมีองคป ระกอบที่สอดคลองกับ มาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน
2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมทั้งทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ
เนื้ อหาเป น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตรและศึ กษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป )
พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3) สาขาวิช านํ าเสนอหลั กสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิ จ ารณา พรอมดําเนิน การ
ปรับแกตามคําแนะนํา
4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม
ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา
5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ
เปดหลักสูตร
6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครปฐม และสงขอมูล หลั กสู ตร (มคอ.2) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ
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พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน
หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร
5.1.3 อาจารย ผูรั บ ผิ ดชอบหลั กสูตรรายงานผลการดําเนิ น งานของหลักสูตรตามมหาวิท ยาลัย
กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุม
เพื่อกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณที่เกี่ยวของ
กับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย
5.2.2 กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน มี ร ะบบ กลไก กํ า กั บ กระบวนการเรี ย นการสอน
ในการจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้
1) อาจารย ผู ส อนแต ล ะรายวิ ช ารั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า มคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผน
การจัดการเรียนการสอน ดําเนิน การจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมิน ผลรายวิช าที่ รับ ผิดชอบ
เปนไปอยางมีคุณภาพ
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4,
5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ
3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5
และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.3.1 การประเมิน ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแห งชาติ อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมทั้ง
พิจารณาใหเกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียนของ
รายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพื่อตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน
5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปที่
1-4 เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนครู และเสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็งปละไมนอยกวา
2 กิจกรรม เชน
1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงมั่นและรักในอาชีพครู
2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม
3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย
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4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา
5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา
7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
10) กิจกรรมทางวิชาการ
5.5 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.5.1 อาจารยผูรับป ดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่ อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
5.5.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
5.5.3 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ
ดําเนินงานเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้
6.1.1 อาจารย ผู ส อนเสนอรายชื่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น ที่ ต อ งการ เช น หนั งสื อ สื่ อ ตํ าราสื่ อ การเรี ย น
การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
6.1.2 คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรดําเนิ น การของบประมาณจากมหาวิทยาลั ย และจั ด สรร
งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ
6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูที่เกี่ยวของ
6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษาที่
ผานมา มาใชในการพิจารณาเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปการศึกษา

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2562 2563 2564 2565 2566

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
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ปการศึกษา

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2562 2563 2564 2565 2566

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0
(13) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผาน
เกณฑขั้นต่ําตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึ กษา การตอบคํ าถามของนักศึกษาในชั้น เรียน ซึ่งเมื่ อรวบรวมขอมูล ที่กลาวขางตน แลวจะสามารถ
ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรีย นและปลายภาคเรีย น จะสามารถชี้ไดวาผูเรีย นมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ให นั กศึ กษาไดมีการประเมิ นผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมด เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 10 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพั ฒ นาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย
นั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ข

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ค

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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ภาคผนวก จ

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ภาคผนวก ฉ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
MTCSOL.

ศศ.บ.

สาขาวิชา
สถาบัน
Chinese International Education Guangxi University, China
ภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1571604
1572606
1573709

ปที่สําเร็จ
2555
2553

7 ป
ชื่อวิชา

การอานภาษาจีน 1
การอานภาษาจีน 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียรูภาษาจีน

ผลงานทางวิชาการ
Liu, F.C., Waranonwanit, A., & PANKITWANITJALEARN,N. 2019. The Misuse Analysis Of “不 ,没
” and the Proposed Corrective Strategies for Thai Students. Panyapiwat
International Conference on Social Science and Management “Innovation
Development and Management in the Digital Age”. February 18,2019
Nonthaburi: Panyapiwat. 9 pages, 558-567.

122

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวอัมพร วรานนทวนิช
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

MTCSOL. Chinese International Education Guangxi University for Nationalities, China
B.A.
Chinese Language
Huaqiao University, China

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1571601
1571602
1573612
1573708

ปที่สําเร็จ
2555
2550

7 ป
ชื่อวิชา

ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

ผลงานทางวิชาการ
Liu, F.C., Waranonwanit, A., & PANKITWANITJALEARN,N. 2019. The Misuse Analysis Of “不 ,没
” and the Proposed Corrective Strategies for Thai Students. Panyapiwat
International Conference on Social Science and Management “Innovation
Development and Management in the Digital Age”. February 18,2019
Nonthaburi: Panyapiwat. 9 pages, 558-567.

123

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาววิภาวี วันละ
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
MTCSOL.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

Chinese International Education Yunnan Normal University, China
ภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1571600
1571601
1571602

สถาบัน

ปที่สําเร็จ
2557
2553

5 ป
ชื่อวิชา
ระบบเสียงภาษาจีน
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2

ผลงานทางวิชาการ
Shen, Y., & Wanla, W. 2019. Comparison of using Adverb of degree as a verb complement
between Chinese and Thai Language. Panyapiwat International Conference on
Social Science and Management “Innovation Development and Management in
the Digital Age”. February 18,2019 Nonthaburi: Panyapiwat. 14 pages, 641-654,

124

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

Miss Shen Ye
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
MTCSOL.
B.A.

สาขาวิชา

Chinese International Education Yun Nan Normal University, China
Chinese International Education Zheng Zhou University, China

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1571603
1572605
1572608
1573708

สถาบัน

ปทสี่ ําเร็จ
2556
2551

4 ป
ชื่อวิชา
การฟงและการพูดภาษาจีน 1
การฟงและการพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีน 4
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน

ผลงานทางวิชาการ
Shen, Y., & Wanla, W. 2019. Comparison of using Adverb of degree as a verb complement
between Chinese and Thai Language. Panyapiwat International Conference on
Social Science and Management “Innovation Development and Management in
the Digital Age”. February 18,2019 Nonthaburi: Panyapiwat. 14 pages, 641-654,

125

126

127

128

129

130

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

Miss Han Ying
อาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปที่สําเร็จ

MTCSOL.
B.A.

Chinese International Education
Hydrologic and Water Resourse
Engineering

Jilin University, China
Xi’An University of Techonology,
China

2556
2551

ประสบการณการสอน
วิชาที่สอน
รหัสวิชา
1571603
1572605
1572607
1573703

3 ป
ชื่อวิชา
การฟงและการพูดภาษาจีน 1
การฟงและการพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
การเขียนภาษาจีน

ผลงานทางวิชาการ
Han,Y., & Chen,Y.Y. 2019. Eerro analysis Caused by The Difference Between Chinese and
Thai Language of Thai Students and Teaching Strategy. Panyapiwat International
Conference on Social Science and Management “Innovation Development and
Management in the Digital Age”. February 18,2019 Nonthaburi: Panyapiwat. 11
pages, 171-181.
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุง
หัวขอ

ฉบับใหม พ.ศ. 2558

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ป)
Bachelor of Education Program in Chinese

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป)
Bachelor of Education Program in Chinese

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1. นางสาวอัมพร วรานนทวนิช
2. นางสาววิภาวี วันละ
3. นางสาวนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ
4. Miss Shen Ye
5. Miss Han Ying

1. นางสาวนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ
2. นางสาวอัมพร วรานนทวนิช
3. นางสาววิภาวี วันละ
4. Miss Shen Ye
5. Miss Han Ying

ปรัชญา

รอบรูภาษาและวัฒนธรรมจีน มีทักษะดานการจัดการเรียนรู ยึด
มั่นคุณธรรมความเปนครู

ผลิตบัณฑิตครูที่มีความรูและความสามารถในดานการจัดการ
ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
เรียนรูภาษาจีน มีเจตคติที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร

ความสําคัญ

ปรับจากหลักสูตร 5 ป เปน 4 ป ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
คงเดิม เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
จากการที่ประเทศไทยมีกาหนดจะเขารวมประชาคม
ปจ จุบั นอาชีพ ครูถื อวาสําคัญ ยิ่ง เพราะครูมีบ ทบาท ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อาเซี ย นในป พ.ศ. 2558 ซึ่ ง จะส ง ผลให มี ค วามเปลี่ ย นแปลง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศให เ จริ ญ มั่ น คง ให ก า วทั น ต อ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
ทางดานเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรมเป นอยางมาก ดังนั้ น สถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนที่จะ (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ต อ งมี ก ารเตรี ย มพร อ มรั บ กั บ การ
เปลี่ย นแปลงดัง กลาว เพื่อ ตอบรับการแขงขัน ที่สูง ขึ้นทางดาน
เศรษฐกิ จ การเคลื่ อ นย า ยแรงงานเสรี และการหลั่ ง ไหลของ
วั ฒ นธรรม การเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ ตั้ ง รั บ สิ่ ง เหล า นี้ ได นั้ น
บุคลากรภายในประเทศจะตองเปนผูมีความรูกวางไกล คือ ตองรู
ทั้ง สถานการณ ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ความรู
เกี่ย วกั บประเทศนั้น เพื่ อ จะไดน าไปเผยแพรแ ก คนภายนอกได

พั ฒ นาบ า นเมื อ งให เจริ ญ ได นั้ น จะต อ งพั ฒ นาคน ซึ่ ง ได แ ก
เยาวชนของชาติเสีย กอน เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่ดีมี
คุณภาพและมีความสมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสราง
ความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาที่ที่มีความสําคัญยิ่งของ
ครูก็คือ การปลูกฝงความรู ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพื่อให
เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติใน
กาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูที่มีบทบาทอยางสําคัญใน

138

หัวขอ
ความสําคัญ ()

วัตถุประสงค

ฉบับใหม พ.ศ. 2558
อยางถูกตอง สวนความรูเกี่ยวกับนอกประเทศนั้น ตองรูเพื่อจะ
ตั้งรับกับสถานการณตาง ๆ จากภายนอกที่มีผลตอประเทศ
ภาษาเป น เครื่อ งมื อ สาคั ญ ในการสื บ หา ข อมู ล รั บ รู
ข าวสาร โดยเฉพาะภาษาจี น ซึ่ ง เป น ภาษาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ทวี ป
เอเชียเปนอยางมาก รวมถึงสินคาตาง ๆ ของจีนที่สงออกไปทั่ว
ทุกมุมโลก ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นไดแพรหลายไป
ทั่วประเทศไทย ทั่วภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลก จึงเปนที่มาของ
ความต อ งการครูส อนภาษาจีน ในระดับ อนุ บ าล ประถมศึก ษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ดวยเหตุดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได
เป ด หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น เพื่ อ ผลิ ต
บั ณ ฑิ ตครู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทางด า นภาษาจี น มี
ความสามารถทางเทคโนโลยีในระดับที่สามารถทางานในองคกร
ได มีความเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงวัฒนธรรม
นานาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
สั ง คม และประเทศชาติ เพื่ อ เข าสู ต ลาดแรงงานทั้ ง ในองค ก ร
ภาครัฐ และเอกชน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานหลักภาษา วรรณคดี
ศิลปวัฒนธรรมจีน และใชภาษาจีนกลางในการติดตอสื่อสารได
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภา ษา
จีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ
3. เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ สามารถใช เทคโนโลยี สารสนเทศได อย างมี
ประสิทธิภาพ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

การสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง

1. มีความรูและทักษะดานหลักภาษา วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรมจีน ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
และการจัดการเรียนรู
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
2. มี เจตคติ ที่ ดี ต อวิ ชาชี พครู คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และยึ ดมั่ นใน (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหา และทักษะการ
วิจัยการจัดการเรียนรู
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หัวขอ

โครงสรางหลักสูตร

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครู

ฉบับใหม พ.ศ. 2558

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดานการคิดและวิเคราะหปญหา 4. มี ทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตั ว เลข ภาษา การสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเปนระบบ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 5. มี ภาวะผู นํ า มนุ ษยสั มพั นธ ความรับผิ ดชอบ และการเรียนรู
ตลอดชีวิต
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 173 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 137 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
104 หนวยกิต
กลุมวิชาเอก
78 หนวยกิต
กลุมวิชาเอก
61 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
63 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
41 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
20 หนวยกิต
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพครู
43 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพครู
59 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพครู
28 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพครู
44 หนวยกิต
กลุมวิชาฝกปฏิบัติและปฏิบัติการสอน 15 หนวยกิต
กลุมวิชาฝกปฏิบัติและปฏิบัติการสอน 15 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
วิชาชีพครู 43 หนวยกิต
วิชาชีพครู ไมนอยกวา 59 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต
1. กลุมวิชาชีพครู บังคับ 37 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) รหัสวิชา ชื่อวิชา
1104006 คุรุนิพนธ
1(0-2-1)
1112101 พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
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หมายเหตุ

ปรับใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสีป่ )
พ.ศ. 2562

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบอิงสมรรถนะ

หัวขอ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครู (ตอ)

ฉบับใหม พ.ศ. 2558
1112102
1112103
1113201
1114704
1121205
1122301
1124501
1131103
1142104
1143408
1151101
1152204
1153503
1154101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5)
การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา2(1-2-3)
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)

2. กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต
1113701 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4)
1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
1123403 วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
1132102 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
1133502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 3(2-2-5)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเปนครู
3(2-2-5)
1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู
3(2-2-5)
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5)
1151501 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3)
2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 15 หนวยกิต
- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 หนวยกิต
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2
1(90)
1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3
1(90)
- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต
1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
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หมายเหตุ

หัวขอ

ฉบับใหม พ.ศ. 2558

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครู (ตอ)

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต
1102301 การสังเกตและการมีสว นรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90)
1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(180)

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอก

4. กลุม วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
ข. 2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 137
หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก (บังคับ) 63 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1571301 ภาษาจีนระดับตน 1
3(2-2-5)
1571302 ภาษาจีนระดับตน 2
3(2-2-5)
1571303 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1571304 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)

2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 61 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเอก บังคับ 41 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1571600 ระบบเสียงภาษาจีน
1571601 ภาษาจีน 1
1571602 ภาษาจีน 2
1571603 ภาษาจีน 3
1571604 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบอิงสมรรถนะ

หัวขอ

ฉบับใหม พ.ศ. 2558

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอก (ตอ)

1572305 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
1572306 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
1572307 การอานภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1572308 การอานภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1572309 การเขียนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
1572310 การเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
1572311 นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6)
1573312 ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปจจุบัน 3(2-2-5)
1573313 ไวยากรณจีน 1
3(3-0-6)
1573314 ไวยากรณจีน 2
3(3-0-6)
1573315 วรรณคดีจีน
3(3-0-6)
1573316 การอานหนังสือพิมพจีน
3(3-0-6)
1573317 การแปลภาษาจีน-ภาษาไทย
3(2-2-5)
1574318 ภาษาจีนระดับสูง 1
3(3-0-6)
1574319 ภาษาจีนระดับสูง 2
3(3-0-6)
1574320 ปรัชญาจีน
3(3-0-6)
1574321 ระเบียบวิจัยเบื้องตนการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)
2) กลุมวิชาเอก (เลือก) จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1572401 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3(3-0-6)
1573402 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน HSK 2(1-2-3)
1573403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนภาษาจีน 3(3-0-6)
1573404 ศิลปะจีน
2(1-2-3)
1573405 ภาษาจีนสูอาเซียน
3(3-0-6)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
1572605
1572606
1572607
1572608
1573609
1573610
1573611
1573612

การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
การอานภาษาจีน 1
3(2-2-5)
การอานภาษาจีน 2
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน
3(2-2-5)
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
ไวยากรณจีน
3(2-2-5)
การแปลภาษาจีน
2(1-2-3)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษา
และวรรณคดีจีนโบราณ
3(2-2-5)
1573613 การจัดการเรียนรูภาษาจีนสําหรับครู 3(2-2-5)
2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1571701 อักษรจีนศึกษา
3(2-2-5)
1572702 วิจัยทางการจัดการเรียนรูภาษาจีน
3(2-2-5)
1573703 การเขียนภาษาจีน
3(2-2-5)
1573704 สํานวนสุภาษิตจีน
3(2-2-5)
1573705 ภาษาจีนจากสื่อรวมสมัย
3(2-2-5)
1573706 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3(2-2-5)
1573707 ประวัติศาสตรจีน
3(2-2-5)
1573708 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู
ภาษาจีน
2(1-2-3)
1573709 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การจัดการเรียนรูภาษาจีน
3(2-2-5)
1573710 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
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หัวขอ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอก (ตอ)

ฉบับใหม พ.ศ. 2558
1574406
1574407
1574408
1574409

การแปลภาษาไทย-ภาษาจีน
การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีน
กับวัฒนธรรมไทย
3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1574501 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 1
1574502 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 2

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1113201 หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิช าชี พ ครู บทบาทหน า ที่
สภาพงานครู องคก รวิชาชีพครูกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและ
วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว
ทางการเสริมสรางความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอยาง
ต อ เนื่ อ ง การเป น บุ ค คลแห ง การเรี ย นรู การจั ด การความรู ที่
เกี่ย วของกับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูล
ขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ
เปนครู คุณ ธรรมจริย ธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิ
บาลและความซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม
การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน
เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู เรี ย น การปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคม

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเปนครู
3(2-2-5)
Virtue Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่น
พั ฒนาผู เรี ยนด วยจิ ตวิ ญญาณความเป นครู เป นแบบอย างที่ ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป นพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนให เปนที่
เคารพศรัทธาของผู เรี ยนและสมาชิ กในชุ มชน โดยการวิ เคราะห
สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู
กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการ
จัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี
มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
Being committed to code of ethics and
developing learners with teacher spirituality; being a role
model with morals and ethics, and active citizen, practical
model for respect and faith from students and people in
the community; analyzing, synthesizing, integrating
knowledge of teacher values, morals, ethics and spirituality,
law for teacher, and condition of teacher professional
development using experiential learning and case study,
practice of using reflection in order to apply to self
development to become a good teacher who is
knowledgeable and up-to-date, and keeps up with changes
1111103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)

1112102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การคนควาและพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
1112103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
การใช ภ าษาไทยสํ าหรับ ครู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ย น การใช

Language for Communication for Teachers

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ
แตกต า งระหว า งบุ ค คลของผู เรี ย น ผู เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
จําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับ
ครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน
การเขียน ภาษาทาทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู
และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการ
ฟ ง การพู ด การเขี ย น และภาษาท า ทาง เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น
สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
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ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทํา เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒ นธรรมที่แตกตาง
หนังสือราชการ การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต หลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
อยู ร ว มกั น ได อ ย า งสั น ติ สุ ข ภายใต ค วามหลากหลายทาง
Using Thai and English language for
วัฒนธรรม
communication in learning management appropriately in
accordance with context and learner individual differences,
learners with special needs by analyzing concept, theory,
speech communication for teacher, principle, and
technique of language use as well as practice of listening,
speaking, reading, writing and gestures to convey meaning
in learning management and classroom communication;
learning management design in listening, speaking, reading,
writing, and gestures to develop learners; search of
information for self development for being knowledgeable
and up-to-date, and keeping up with change; practice of
using languages and various cultures for harmonious and
peaceful living
1112101 พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6) 1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ
Foundation of Education
การศึกษา
3(2-2-5)
Educational Philosophy and Educational
บทบาทของการศึ ก ษาในการพั ฒ นาประเทศ
Quality Assurance
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา สั ง คม
รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกัน
เศรษฐกิ จ ศาสนา และวั ฒ นธรรม แผนการศึ ก ษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การจัดการศึกษาที่ตอบสนอง คุณ ภาพการศึก ษา ปรัชญาการศึก ษาตะวัน ตกและตะวัน ออก
ความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิด อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การ ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญา
วิเคราะห เกี่ย วกับบริบท แนวโนม และป ญ หาการศึก ษาสูก าร การศึก ษาและการประกันคุณ ภาพการศึกษามาประยุก ตใชใน
การจั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต ร จั ด การเรี ย นรู วั ด และ
ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4) ประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาที่เปนฐานคิดสากล
Educational Quality Assurance
และฐานคิดวิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ความหมาย ความสํ าคั ญ หลั กการ แนวคิ ด และ มาประยุกตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกัน
Knowledge and understanding of
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการ educational foundation, educational quality
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพของการจัด assurance, Western and Eastern educational
กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู อ ย า ง philosophy; discussion of educational quality
ต อ เนื่ อ ง บทบาทหน า ที่ ข องผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การประกั น assurance, philosophy, concept, theory of education,
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การ religion, economy, society and culture; applying
ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการ educational philosophy and educational quality
assurance to educational management, curriculum
เรียนรู และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
development, learning management, measurement
and evaluation; analyzing principle of educational
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1121205

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก สูต ร องคป ระกอบ
ของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร
รู ป แ บ บ ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร แ น ว คิ ด ห ลั ก ก าร แ ล ะ
กระบวนการพั ฒ นาห ลั ก สู ต ร การนํ าห ลั ก สู ต รไปใช ใ น
สถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร และ
การใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะห
และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร

1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิด
ของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายโดยเน น การคิ ด วิ เ คราะห คิ ด
สรางสรรค และคิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ
วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชสื่อและการ
จั ด สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การเรี ย นรู การพั ฒ นาศู น ย ก ารเรี ย นรู ใน

management based on international and Thai ways of
thinking; applying concept of 21st century educational
management to sustainable development of
educational institution
1121201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
พัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษาและหลัก สูตรรายวิชา
ตามธรรมชาติ ข องสาขาวิ ช าเอกที่ สอดคล อ งกั บ บริ บ ท
สถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร
โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลัก สูตร ทฤษฎีแ ละรูป แบบการพัฒ นาหลัก สูตร พื้ นฐานการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รทางปรั ช ญ าการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา สั ง คม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช
การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง
Development of school-based curriculum
and major subject curriculum in accordance with school
and community context; implementation and evaluation
of curriculum through application of curriculum basic
knowledge, curriculum evolution, curriculum theory and
development model, foundation of curriculum
development in educational philosophy, psychology,
society, culture, technology and other factors related to
basic education curriculum; school-based curriculum
development, curriculum implementation and
evaluation; problems and trends in curriculum
development; developing learner to become
knowledgeable and up-to-date, and keep up with
change
1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู
2(1-2-3)
Instructional Science
วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก
บริหารจัดการชั้นเรียน ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่
สามารถพั ฒ นาผู เรี ย นให มี ป ญ ญารู คิ ดและมี ความเป นนวั ตกร
สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียน
แตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการ
ความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
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สถานศึ ก ษา ความสํ า คั ญ หลั ก การ และกระบวนการจั ด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู
การฝก ปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรีย นเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบ และ
หลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึงประสงค การจัด
ชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการ
เรียนรูและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การ
สรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาใน
ชั้น เรีย น การจัดการพฤติก รรมและการปรับพฤติก รรมผูเรีย น
การใชกระบวนการกลุมเพื่อการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ในการจั ด การเรี ย นรู โดยใช ค วามรู เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง การบู รณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและ
แหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน
รวม การชี้แนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรูในสถานศึกษา เป นผู มีความรับผิดชอบและมุ งมั่ น
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
Instructional planning and management of
major subject, classroom management, design of
learning management plan to develop learner
intellectual and characteristic of innovator; enhance
student learning, caring and accepting individual
differences; creating activities and learning atmosphere
that promote student happiness in learning; awareness
of learner well-being; integrating knowledge, content,
curriculum, science of teaching and digital technology in
learning management in according with learning theory,
learning management innovation in order to develop
learner 21st century skills; integrative learning
management, integration of sufficiency economy
philosophy; integration of content and language;
integration of media and learning resources in local
community; digital technology media; inclusive
education; coaching, micro-teaching, practicum in
schools, being responsible and committed to developing
learner according to their potentiality
1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology
for Educational Communication and
Learning
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิ เศษ โดยการวิเคราะห หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข องกั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู กฎหมายที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี

1131103

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information
Technology for Education
ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรู
และเครือ ขายการเรียนรู หลักการเลือ ก การออกแบบ การผลิ ต
การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการ
ปรับ ปรุง เทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัต กรรมการศึกษาเพื่ อการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5)
Learning outcome Measurement and
Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จุดมุงหมายทางการศึกษา
กับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณ ภาพ
ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
เกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผล
การศึกษา การแปลความหมายของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการวัดและ
การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน

ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให ส ามารถเลื อ ก และประยุ ก ต ใช น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการสื่ อสารการศึ กษาและการจั ดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสิ น
ทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง
ในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
Applying digital technology to learning
management design in accordance with major subject
to develop learners’ intellectual and characteristic of
innovator, based on context, learner individual
differences, and learner with special needs by analyzing
principle, concept, and theory relevant to innovation
and information technology for educational
communication and learning; laws and ethics in utilizing
digital technology in order to be able to select and
apply innovation and information technology to
educational communication and learning effectively, no
violation of other intellectual property, applying
reflection to self development to become a good
teacher who is knowledgeable and keeps up with
change
1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
วั ดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต ามสภาพจริ ง ด วย
วิธีการที่ เหมาะสมและสอดคลองกั บลั กษณะของสาระสําคัญใน
เรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใช
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมื อวัดและประเมิ นผล
การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ
ใช ผลการวั ดและประเมิ นผลผู เรี ย นในการปรั บปรุ งพั ฒ นาการ
เรียนรูของผู เรียน เพื่ อให สามารถวัดและประเมิ นผลเพื่ อพั ฒนา
ผูเรี ยนอย างเหมาะสมและสร างสรรค และใช การสะท อนคิ ดไป
ประยุ กต ใช ในการพั ฒนาตนเองในการเป นครูที่ ดี มี ความรอบรู
และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิ ด
ทฤษฎี ก ารวั ด และประเมิ น ผล เพื่ อ การออกแบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา
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การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั ก การ แนวคิด และแนวปฏิ บั ติ ข องการวิ จั ย
เพื่ อพัฒ นาการเรีย นรู การใชแ ละผลิตงานวิจัย เพื่อพั ฒ นาการ
เรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการ
วิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางและพัฒ นาเครื่องมือการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การ
ตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

Measurement and authentic evaluation
using appropriate method in accordance with subject
matter, context and individual difference of learners,
and learners with special needs; reflection of
evaluation result for learner development and quality
development of learning management based on
principle, concept and theory of measurement and
evaluation, authentic assessment; design and creation
of measurement and evaluation instrument; providing
feedback that promotes learners’ learning; guideline
for utilizing results from measurement and evaluation
to improve learner’s learning development for
subsequent measurement and evaluation for
developing learner appropriately and creatively;
applying reflection to self development to become a
good teacher who is knowledgeable and keeps up
with change; applying principle, concept and theory
of measurement and evaluation for educational
quality assurance
1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5)
Research and Development in
Innovation and Learning
วิจั ย แกป ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาผูเรีย น สรางนวัต กรรม
เพื่อพัฒนาการเรีย นรูของผูเรีย นที่สอดคลองกับธรรมชาติของ
สาขาวิ ช าเอก บริ บ ทความแตกต า งหลากหลายของผู เรี ย น
ผูเรีย นที่มีความตองการพิ เศษ โดยการศึ ก ษา วิเคราะห สภาพ
ปญ หาและความต องการในการพั ฒ นาของผู เรีย นในชั้น เรีย น
ออกแบบการวิ จั ย โดยประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม
ในการวิ จั ย เพื่ อ แก ป ญ หาและพั ฒ นาผู เ รี ย น นวั ต กรรมที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไป
ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการ
สะทอนคิดไปประยุก ตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี
มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
Research and problem solving for learner
development; creating innovation for learner’s
learning development in accordance with major
subject, context and individual learner differences,
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พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้นฐานทางจิตวิท ยาตอการประกอบวิชาชีพครู
แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความหลากหลายของผูเรีย น
การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ
การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อความเขาใจ
และสนั บ สนุน การเรีย นรูของผูเรีย นให เต็ มตามศัก ยภาพ การ
ปฏิบัติวิชาชีพครู และการสรางคุณภาพชีวิต
1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุ ก ต ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยา
การศึก ษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการสอนและการพัฒนา
ผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และ
สมองกับการเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการ
สอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับการเรียน
การสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่
สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมิน
สัมฤทธิผลการเรียนและการสอน

1153503

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology

and learner with special needs by studying, analyzing
problem condition and needs in learner development
in classroom; research design based on application of
principle, concept, research theory and researcher
ethics; creation of research instrument; applying
digital technology to creation of research innovation
in order to solve problem and develop learners;
innovation in accordance with community in order to
implement research results in developing learning
management and learners; and applying reflection to
self development to become a good teacher who is
knowledgeable and keeps up with change
1151501 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู แ ละบริ ห ารจั ด การพฤติ ก รรมผู เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาและ
สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย โดยใชหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
เรียนรู การทํางานของสมอง และความหลากหลายของผูเรียน
สามารถดู แ ลชวยเหลือผูเรีย นที่ มีค วามตองการพิ เศษ ใช ก าร
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน
ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู ทั น สมั ย และทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู
Analyzing and solving problem; applying,
designing learning and learner behavior management
to develop learners in accordance with their
potentiality and age , based on principle, concept and
theory of developmental psychology, educational
psychology, learning psychology, brain functioning,
learner individual difference; ability in taking care and
assisting learner with special need; applying reflection
to self development to become a good teacher who
is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with
change; being committed to learner and self
development with teacher spirituality
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
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ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการ
แนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะแนวในสถานศึกษา
หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรีย นและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรีย น
ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน การ
ฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี

ประยุ ก ต ค วามรู เพื่ อ การรู จั ก และดู แ ลช ว ยเหลื อ
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว และการ
ใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและ
การเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย อยางมีประสิทธิภาพดวยการ
จั ด บริ ก ารแนะแนวและการจั ด กิ จ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย น
พัฒ นาผูเรีย นเป นรายบุคคลตามศัก ยภาพและรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษา
รายกรณี ให คํ าแนะนํ าและข อ มู ลย อ นกลับ แก ผูป กครองและ
ผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสง
ตอและการสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนให
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามรอบรู ทั น สมั ย และทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียน
ดวยจิตวิญญาณความเปนครูและจรรยาบรรณการแนะแนวและ
การใหคําปรึกษา
Applying knowledge for getting to know
and take care of learners effectively with the
guidance process and counseling; promoting of
problem prevention and solving; development and
effective learning of learner of each age by providing
guidance service and classroom activity; individual
learner development in accordance with one’s
potentiality, and systematic learner development
report based on case study process; providing parents
and related parties with advice and feedback in order
to promote learner development and assistance;
forwarding and establishing collaboration for learner
development and problem solving for better life
quality; being knowledgeable and up-to-date, and
keeping up with change related to learner
development; being committed to developing learner
with teacher spirituality and ethics of guidance and
counseling
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
สถานศึกษา
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
Observation and Participation in
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
School Practices
คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
การศึ ก ษาสั ง เกตการจั ด การเรีย นรู และสภาพ ครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน
ทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ ภาระงานของครูผูสอน ครู ครู การมี จ รรยาบรรณต อ ตนเอง และวิ ช าชี พ ศึ ก ษาเรี ย นรู
ประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม บทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของ
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เจตคติที่ดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ
การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน
ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ความร ว มมื อ
ระหวางสถานศึก ษาและชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึก ษา
การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ชั้นเรียน การเขียนรายงาน
ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต
และการปฏิ บั ติง านผู ช วยครูจ ากสภาพจริง การนํ า เสนอและ
อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม

สถานศึ ก ษา ข อ มู ล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ค รู ร ว มมื อ กั บ ผู ป กครองวิ เคราะห
แก ปญ หาผูเรีย นรายกรณี (Case study) ฝ ก ปฏิ บั ติ ออกแบบ
และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นเรี ย นรู อ ย า งมี
ความสุ ข ตระหนั ก ถึ งสุ ข ภาวะของผู เรี ย น ผ า นกระบวนการ
สังเกต บั นทึ ก ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรีย น และ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูที่
ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
Pre-teaching observation and practice by
learning and acquiring the characteristics of teacher
with passion and faith in teaching profession, behavior
of teacher that reflects teacher spirituality and
teaching profession ethics; observation and study of
teacher role and duty, homeroom teacher role and
duty, classroom and educational institution context,
educational
institution
administration
and
management, and role of community in educational
management; practice of teacher duty, and teacherparent collaboration for analyzing and solving
problem in case study; practice of learning activity
design and management for learner development and
happy learning; awareness of learner well being
through observational process, recording, analyzing,
synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting
experience in order to apply to self development for
being a good teacher who is knowledgeable, and
keeps up with change
1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
คุณ ลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณ ธรรม
และจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ปฏิ บั ติ ง านผู ช วยครู
รวมกั บ ครู พี่ เลี้ ย งโดยการวางแผนออกแบบเนื้ อ หาสาระและ
กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู สื่ อ และเทคโนโลยี การวั ด และ
ประเมิ น ผลตามกลุ ม สาระการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าเฉพาะด า น
บู ร ณาการองค ค วามรู ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา ออกแบบ
นวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูที่มี

1102303

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3)

Pre–practicum in Teaching Profession
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทาง
การปฏิบัติตนในการฝกประสบการณวิชาชีพครู การบริหารงาน
วิชาการและการจัดการเรีย นรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชา
เฉพาะดานของนักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียน
สร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเอง การทดลองจั ด การเรี ย นรู ใ น
สถานการณจําลองและสถานการณ จริง การออกแบบทดสอบ
ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติแ ละการใหคะแนน
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การใช แ ละการผลิ ต สื่ อ การวิ จั ย แก ป ญ หาผู เรีย น การจั ด ทํ า คุณ ภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรีย นมีความสุขใน
การเรีย น รวมมือ กั บ ผูป กครองในการพั ฒ นา ดูแ ล ช วยเหลื อ
โครงงานวิชาการในสถานศึกษา
ผูเรียน ใหมีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทาทัน
ตอ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด านศาสตรวิ ชาชี พ ครูแ ละศาสตร
สาขาวิ ช าเอก เข า ร ว มโครงการที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม
อนุ รัก ษ วัฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และนํ าผลจากการ
เรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท อ นกลั บ (AAR) เป น
รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
Pre-teaching observation and practice by
learning and acquiring the characteristics of role
model teacher with morals and professional ethics,
performing as teacher assistant working and learning
with mentor teacher in planning content and learning
management design, media and technology,
measurement and evaluation according to the
learning strand of each specific course; integrating
knowledge of educational administration, innovation
design; implementation of educational quality
assurance in accordance with each level of
educational institution; quality learning management,
creating learning atmosphere that encourages learner
learning enjoyment; collaborating with parents to
develop and help students to enhance desirable
characteristics; analyzing and proposing guidelines for
self development to be a professional teacher who is
able to keep up with changes of both professional
teaching and major subject; participating in projects
related to promotion of conservation of culture and
local wisdom, reflecting and evaluating the results of
the project by using after action review (AAR) process
on individual basis, exchanging knowledge in the
professional learning community (PLC), and applying
the knowledge to self development for being
knowledgeable and up-to-date, and keeping up with
change
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1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
คุณ ลักษณะของครูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณ ธรรม
และจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ออกแบบการจั ด
บรรยากาศชั้นเรีย นที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจ กรรม
การเรี ย นรูที่ ส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง โดย
ประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล หรื อ นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่
ทั น สมั ย รวมมื อ กั บ ผู ป กครองในการพั ฒ นาและมุ ง มั่ น ในการ
แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบีย บวิธีวิจัย สะทอนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ น และนํ า ผลจากการเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น
สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรีย นรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ
การเปลี่ยนแปลง
Pre-teaching observation and practice in
professional teaching by learning and acquiring the
characteristics of role model teacher with morals and
professional ethics; design of learning atmosphere that
encourages learner happiness in learning; learning
management with integration of digital technology or
modern educational innovation that enhances learner
high thinking process; collaborating with parents in
developing learner and being committed to problem
solving in order to enhance learner desirable
characteristics by utilizing appropriate research
methodology; reflecting result of changes that happen
distinctively from participating in project related to
promotion of culture and local wisdom conservation,
reflecting and evaluating the results of the project by
using after action review (AAR) process on individual
basis, exchanging knowledge in the professional learning
community (PLC), and applying the knowledge to self
development for being knowledgeable and up-to-date,
and keeping up with change
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การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
Teaching Internship 1
การบูรณาการและการประยุก ตใชองคความรูใน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาตลอดภาค
เรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการชั้นเรียน การวัด
และการประเมิ น ผลและนํ า ผลไปใช ใ นการพั ฒ นาผู เ รี ย น
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนางานตางๆ
รว มกั บ สถานศึ ก ษา การศึ ก ษาผู เรีย นเป น รายกรณี และการ
วิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภายใต
กระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นที่
ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตน
ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อใหผูเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผูใฝรูและมีปญ ญารู
คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูที่สรางเสริมทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของ
ผู เ รี ย น จั ด การเรี ย นรู ออกแบบสื่ อ /นวั ต กรรม วั ด และ
ประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาที่ครูใน
สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒ นาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห
สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาตนเองใหเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ
เปลี่ยนแปลง
Teaching practice of major subject to
enable learner to learn happily. Inspiring to be a
learning enthusiast with cognition; awareness of
learner well-being by designing learning management
that enhances skills in learning and thinking; learning
management, media and innovation design,
measurement and evaluation, learner development
progress report; teaching practice in educational
institution, participating in teaching profession activity;
developing innovation for learner development
through observation process, data recording,
analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned,
and reflecting experience for self development for
being a good teacher who is knowledgeable and upto-date, and keeps up with change
1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู
คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู การปฏิบัติตนของครูที่สะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน
ครู การมี จ รรยาบรรณต อ ตนเอง และวิ ช าชี พ ศึ ก ษาเรี ย นรู
บทบาทหนาที่ครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของ
สถานศึ ก ษา ข อ มู ล การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ค รู ร ว มมื อ กั บ ผู ป กครองวิ เคราะห
แก ปญ หาผูเรีย นรายกรณี (Case study) ฝ ก ปฏิ บั ติ ออกแบบ

1105801

1102301

การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
1(90)
Observation and Participation in
School Practices
การศึ ก ษาสั ง เกตการจั ด การเรีย นรู และสภาพ
ทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ ภาระงานของครูผูสอน ครู
ประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม
เจตคติที่ดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ
การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน
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ดี ร ะหว า งผู เรี ย นและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ความร ว มมื อ
ระหวางสถานศึก ษาและชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึก ษา
การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ชั้นเรียน การเขียนรายงาน
ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต
และการปฏิ บั ติง านผู ช วยครูจ ากสภาพจริง การนํ า เสนอและ
อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม

และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นเรี ย นรู อ ย า งมี
ความสุ ข ตระหนั ก ถึ งสุ ข ภาวะของผู เรี ย น ผ า นกระบวนการ
สังเกต บั นทึ ก ขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรีย น และ
สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูที่
ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
Pre-teaching observation and practice by
learning and acquiring the characteristics of teacher
with passion and faith in teaching profession, behavior
of teacher that reflects teacher spirituality and
teaching profession ethics; observation and study of
teacher role and duty, homeroom teacher role and
duty, classroom and educational institution context,
educational
institution
administration
and
management, and role of community in educational
management; practice of teacher duty, and teacherparent collaboration for analyzing and solving
problem in case study; practice of learning activity
design and management for learner development and
happy learning; awareness of learner well being
through observational process, recording, analyzing,
synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting
experience in order to apply to self development for
being a good teacher who is knowledgeable, and
keeps up with change
1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิ บัติก ารสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติต นเป น
แบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดกรระ
บวนการคิ ด ขั้ น สู ง และนํ า ไปสู ก ารเป น นวั ต กร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น สร า ง
เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบีย บวิธีวิจัย สะทอนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ น และนํ า ผลจากการเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาไปประเมิ น

1105802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
Teaching Internship 2
การบู รณาการและการประยุ กต ใช องค ความรูใน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาตลอดภาค
เรียนในทุ ก ด านเพื่ อการพั ฒ นาตนสู ความเป นครู มื ออาชี พ การ
ออกแบบการจั ดการเรีย นรู ที่ เน นผู เรี ยนเป นสํ าคั ญ จนสามารถ
ปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ
การประเมินผลและนํ าผลไปใช ในการพั ฒนาผู เรียน การพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแก ปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใช
กระบวนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่ อสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัย
เพื่ อพั ฒนาผู เรียน การมี สวนรวมในการจั ดกิ จกรรมต าง ๆ ของ
สถานศึ กษา และปฏิ บั ติ งานอื่ นที่ ได รั บมอบหมาย การสั มมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
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สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลง
Teaching practice of major subject; being a
role model with morals and ethics according to
professional ethics, learning management and design that
make learners happy and develop high thinking process
and leading them to be innovators; designing modern
educational innovation; integrating community context
with learning activities in and out of the classroom;
creating collaborative teacher-parent network for
developing learner and solving problem for desirable
characteristics by utilizing appropriate research
methodology; reflecting changes that happen distinctively
from participating in project related to professional
progress and project that promotes conservation of
culture and local wisdom, reflecting and evaluating the
results of the project by using after action review (AAR)
process on individual basis, exchanging knowledge in the
professional learning community (PLC), and applying the
knowledge to self development for being knowledgeable
and up-to-date, and keeping up with change
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีเนื้อหาที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ
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1571301 ภาษาจีนระดับตน 1*
3(2-2-5)
Elementary Chinese 1
การอานออกเสียงมาตรฐานภาษาจีนกลางในระบบ
สัทศาสตรภาษาจีน (pinyin) หลัก การอาน และเขียนตัวอักษร
จีน ศัพทที่ใชบอยจานวน 300 คา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใช
ศัพ ท วลี และโครงสรางประโยคพื้ น ฐาน พรอ มทั ก ษะการใช
พจนานุกรมจีน-ไทย
1572305 ภาษาจีนระดับกลาง 1*
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 1
การใชคาและหนาที่ของคาจากโครงสรางประโยคที่
ใชในภาษาเขียน ศัพทที่ใชบอยจานวน 800 คา การใชภาษาสื่อ
ความหมายในโอกาสและระดับที่เปนทางการ
1571302 ภาษาจีนระดับตน 2*
3(2-2-5)
Elementary Chinese 2
* รายวิชาที่ ตอ งเรีย นมาก อ น 1571301 ภาษาจี น
ระดับตน 1
การอ า นออกเสี ย งมาตรฐานภาษาจี น กลางใน
ระบบสัทอักษรพินอิน (pinyin) หลักการอาน และเขียนตัวอักษร
จี น ศั พ ท ที่ ใ ช บ อ ยจานวน 500 คา การใช ศั พ ท วลี และ
โครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น
1572306 ภาษาจีนระดับกลาง 2*
3(2-2-5)
Intermediate Chinese 2
* รายวิชาที่ ตอ งเรีย นมาก อ น 1572305 ภาษาจี น
ระดับกลาง 1
การใชคาและหนาที่ของคาจากโครงสรางประโยคที่
ใชในภาษาเขียน ศัพทที่ใชบอยจํานวน 1,000 คา การใชภาษา
สื่อความหมายในระดั บ เปน ทางการ และใช ถอ ยคาสานวนได
ถูกตองเหมาะสม
1574318 ภาษาจีนระดับสูง 1*
3(3-0-6)
Advanced Chinese 1
การใชคาและหนาที่ของคาจากโครงสรางประโยคที่
ใชในภาษาเขียน เรียนรูศัพทที่ใชบอย จานวน 2,000 คา และนา
มาประยุกตใชในการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองเหมาะสม

1571601 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese 1
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คําศัพท
ที่ ใชบ อยจํานวน 300 คํ า การใช ศัพท วลี และโครงสรางประโยค
พื้นฐาน
Basic Chinese listening, speaking, reading and
writing; common 300 Chinese words; use of basic
vocabulary, phrase and sentence structure

1571602 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese 2
หลักการฟ ง พูด อ าน และเขียนภาษาจีนขั้ นพื้ นฐาน
คําศั พท ที่ ใช บ อยจํ านวน 600 คํ า การใชศั พท วลี และโครงสราง
ประโยคที่ซับซอนขึ้น ทักษะการใชพจนานุกรมจีน-ไทย
Principle of basic Chinese listening, speaking,
reading, and writing; common 600 Chinese words; use of
vocabulary, phrase and more complex sentence structure;
skill in using Chinese-Thai dictionary

1571603 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese 3
คํ า และหน าที่ ของคํ าจากโครงสร างประโยคที่ ใช ใน
ภาษาเขี ย น ศั พ ท ที่ ใช บ อ ยจํ า นวน 800 คํ า การใช ภ าษาสื่ อ
ความหมายในระดับเปนทางการอยางถูกตองเหมาะสม
Word form and function in written sentence
structure, common 800 Chinese words, proper use of
formal language
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3(2-2-5)
1572303 การฟงและการพูดภาษาจีน 1*
3(2-2-5) 1571604 การฟงและการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking 1
Chinese Listening and Speaking 1
การฟ ง ประโยคและบทสนทนา การจั บ ใจความ
การฟงและพูดบทสนทนาในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
สาคัญจากเรื่องที่ฟงได การพูดสื่อสารโดยใชรูปประโยคอยางงาย ตนเอง การเลาเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง และผูอื่น การออกเสียง
เพื่อสนทนาตอบโตในชีวิตประจาวัน
ใหชัดเจนถูกตอง และฝกสนทนาในสถานการณที่กําหนด
Listening and speaking in daily conversation,
self-introduction, short talking about oneself and others,
clear and correct pronunciation, and practice in
conversation in specific situation
3(2-2-5)
1572304 การฟงและการพูดภาษาจีน 2*
3(2-2-5) 1572605 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking 2
Chinese Listening and Speaking 2
การฟงและพูดจากบทสนทนาหรือเรื่องราวที่มีความยาว
* รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1572303 การฟงและ
และความซั บซ อนมากขึ้ นโดยใช การเรียนรู เชิ งรุก เทคนิ คการจั บ
การพูดภาษาจีน 1
ใจความ และการสรุปใจความสําคัญ การสนทนาตามหัวขอที่กําหนด
การฟงและจับใจความบทสนทนาหรือเรื่องจากสื่อ
Listening and speaking longer and more
ตางๆที่ซับซอนขึ้น การพูดแสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆดวย complex dialogue through active learning, technique for
สานวนภาษาที่ถูกตอง
grasping and summarizing main idea, conversation in specific
topic
1572307 การอานภาษาจีน 1*
3(2-2-5) 1572606 การอานภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading 1
Chinese Reading 1
การอานเพื่อจับใจความสาคัญและวัตถุประสงคของ
การอานออกเสียงที่ชัดเจนถูกตอง การแบงวรรคตอน
ผูเขียนในงานเขีย นขนาดสั้น ไดแ ก บันทึก ประจาวัน จดหมาย และการจับใจความสําคัญตามวัตถุประสงคของผูเขียนในงานเขียน
ประกาศ ความเรียงขนาดสั้น
ขนาดสั้นประเภทตาง ๆ
Clear and correct pronunciation, break sentence
and grasping main idea according to writer’s objective in
short writing
1572308 การอานภาษาจีน 2*
3(2-2-5) 1572607 การอานภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading 2
Chinese Reading 2
* รายวิ ชาที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 1572307 การอ า น
การอานงานเขียนที่หลากหลาย การจับใจความสําคัญ
ภาษาจีน 1
การสรุปความ และการยอเรื่อง
หลักการอานงานเขียน กลวิธีอานงานเขียนประเภท
Reading various texts, reading for main idea,
ตางๆ การทาความเขาใจศัพท วลี และสานวนภาษาที่ปรากฏใน making conclusion and summarizing
งานเขียน การอานจับใจความ สรุปความ
1573609 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(2-2-5)
1573312 ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปจจุบัน
Chinese Arts and Culture
3(2-2-5)
Language and Chinese Culture in
ลักษณะเดนของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี
เทศกาลสําคัญ ความเชื่อ คานิยม ดนตรี ปรัชญาแนวคิด มารยาท
Modern Society
ความหมายและจุ ด กาเนิ ด ของลุ ม วั ฒ นธรรมจี น และการดํ ารงชี วิ ตของชาวจี นโดยสั งเขป การบู รณาการร วมกั บ
ระบบความคิด ความเชื่อพื้นฐาน ประเพณี และเทศกาลที่สาคัญ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมจีน คาย
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มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในสังคม ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ปจจุบัน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Characteristic of Chinese 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
1573313 ไวยากรณจีน 1*
3(3-0-6) 1573610 ไวยากรณจีน
3(2-2-5)
Chinese Grammar 1
Chinese Grammar
หน าที่ แ ละหลัก การใช คาแตล ะประเภท ลัก ษณะ
ไวยากรณภาษาจีนตั้งแตระดับคํา ชนิดของคํา หนาที่
โครงสร างไวยากรณ ภ าษาจี น ของคํ า วลี ประโยค ตลอดจน ของคํา หนาที่และลักษณะโครงสรางวลีและประโยคภาษาจีน การ
ประเภทของประโยคตาง ๆ
วิเคราะห การอธิบายและการแกไขขอผิดพลาดทางไวยากรณที่พบ
1573314 ไวยากรณจีน 2*
3(3-0-6) บอยสําหรับผูเรียนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
Chinese Grammar 2
Chinese grammar from lexical level, type of
* รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1573313 ไวยากรณ word, function and structure of Chinese phrase and
จีน 1
sentence; analysis, explanation, and editing common
วิเคราะหโครงสราง คา วลี และประโยคตางๆของ grammar mistake for learner of Chinese as foreign language
ไวยากรณภาษาจีนไดอยางถูกตอง
2(1-2-3)
1573317 การแปลภาษาจีน–ภาษาไทย
3(2-2-5) 1573611 การแปลภาษาจีน
Chinese Translation
Principle of Chinese-Thai Translation
หลักและวิธีการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย และการ
หลักและวิธีการแปลอยางมีระบบจากภาษาจีนเปน
ภาษาไทย การแปลคา ประโยค ขอความขนาดสั้นและยาวโดย แปลภาษาไทยเปนภาษาจีน ตั้งแตการแปลคํา วลี ประโยคจนถึงการ
แปลขอความ บทสนทนา บทความขนาดสั้น จดหมาย และประยุกต
อิงภูมิหลังทางวัฒนธรรมและความนิยมทางภาษา
1574406 การแปลภาษาไทย–ภาษาจีน
3(2-2-5) การแปลสูการจัดการเรียนรูภาษาจีน
Principle of Thai – Chinese Translation
Principle and method of translation from
หลักและวิธีการแปลอยางมีระบบจากภาษาไทยเปน Chinese to Thai and Thai to Chinese from translation of
ภาษาจีน การแปลคา ประโยคขอความขนาดสั้นและยาวโดยอิง word, phrase, sentence to translation of paragraph,
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและความนิยมทางภาษา
dialogue, short article, letter, and application to Chinese
learning management
1573315 วรรณคดีจีน
3(3-0-6) 1573612 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษา
Chinese Literature
และวรรณคดีจีนโบราณ
3(2-2-5)
พัฒนาการทางรูปแบบการประพันธของวรรณคดี
Introduction to Ancient Chinese Language and
ตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุครวมสมัย และศึก ษาองคประกอบของ Literature
วรรณศิลป รอยแกว รอยกรอง ตลอดจนวิธีการเขียนบทวิจารณ
รูปแบบการประพันธที่สําคัญของวรรณคดีจีนโบราณใน
วรรณคดีอยางงาย
แตละสมัย ลักษณะโครงสรางไวยากรณ และรูปแบบการใชภาษา
ระหวางภาษาจีนโบราณ และภาษาจีนปจจุบัน
Literary form of ancient Chinese literature in
each period, structural grammar feature and use of
language comparing between ancient and modern Chinese
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1574501 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Teaching Methodology 1
รูปแบบเชิงทฤษฎี และเทคนิคในการจัดการเรีย น
การ สอนภาษาจีน เป น ภาษาต างประเทศ การเขีย นแผนการ
จัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน การใชสื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม การสังเกตและสาธิตการสอน และ
ศึกษานวัตกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1574502 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Teaching Methodology 2
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอักษรจีน วิวัฒนาการอักษร
จี น จากอั ก ษรจี น ดั้ ง เดิ ม จนเกิ ด การปฏิ รู ป เป น อั ก ษรจี น ย อ
ปจจุบัน และวิเคราะหปญ หาการเขีย นอัก ษรจีน พรอมเทคนิค
การสอน การสังเกต และสาธิตการสอนการเขียนอักษรจีน

1573613 การจัดการเรียนรูภาษาจีนสําหรับครู 3(2-2-5)
Chinese Language Learning Management for
teacher
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรูภาษาจีน
สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาจีนในหลั กสู ตรการศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน การออกแบบการจั ดการเรี ยนรูที่ หลากหลาย การจั ดทํ า
คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู โครงสรางรายวิชา การเขี ยน
แผนการจัดการเรียนรู เทคนิควิธีสอน สื่อการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การสาธิตการจัดการเรียนรูหนาชั้นเรียน และการฝ ก
ปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา
Principle, concept, content, and standard in
Chinese language learning in basic educational curriculum;
design of various learning management; development of
course description, learning unit, course outline, learning
management plan writing, teaching technique, teaching
media, assessment and evaluation, teaching demonstration
in classroom, and practice in educational institution
1572702 การวิจัยทางการจัดการเรียนรูภ าษาจีน 3(2-2-5)
Research in Chinese Teaching Management
ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูภาษาจีน
การสืบคนขอมูล เรียบเรียง ทํ าวิจัย และนําเสนอขอมู ลอยางเป น
ระบบและถูกตองตามรูปแบบการวิจัย
Research methodology in Chinese teaching;
information retrieval, compilation, research conduct, and
presentation based on systematic and correct pattern of
research
1573703 การเขียนภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Writing
ทักษะการเขียนจดหมาย แบบฟอรม บันทึกสั้น และ
บรรยายเหตุ การณ การแสดงความคิ ดเห็ น และการสรุปใจความ
สําคัญโดยใชคําศัพท โครงสรางประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ
Skill in writing letter, form, memo, and event
description; making comment

1574321 ระเบียบวิจัยเบื้องตนทางการสอนภาษาจีน
3(2-2-5)
Introduction to Research in Chinese
Teaching
ความรู เ บื้ อ งต น และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางด า น
ภาษาจีน การเลือกหัวขอในการวิจัยขั้นตอนการเขียนรายงาน
การวิจั ย การค น คว าเอกสารที่ เกี่ ย วข อ ง วิ ธีก ารเก็ บ รวบรวม
ขอมูล การประเมินและการสรุปผล
1572309 การเขียนภาษาจีน 1*
3(2-2-5)
Chinese Writing 1
การใชถอยคาและรูปประโยคที่ถูกตอง เหมาะสม
เขียนสื่อความคิดหรือบอกเลาเรื่องราวในชีวิตประจาวันของตน
1572310 การเขียนภาษาจีน 2*
3(2-2-5)
Chinese Writing 2
* รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1572309 การเขีย น
ภาษาจีน 1
การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นบรรยายความ การใช
ถอยคาและเรีย บเรีย งความคิด ของตนเพื่อสรางงานเขีย นตาม
จุดประสงคและวาระสมัย เรียงความ จดหมาย และบัตรเชิญ
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3(2-2-5)
1573311 นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6) 1573704 สํานวนสุภาษิตจีน
Chinese Idioms and Proverbs
Chinese Proverbial Tales
การอานนิทานที่บอกเลาความหมาย ที่มา และคติ
ความเป นมา และหลักการใชสํานวนสุภาษิตจีน การ
ธรรมของสุ ภ าษิ ต จี น ที่ ยั ง นิ ย มใช ในป จ จุ บั น ตลอดจนการนา ประยุกตใชกับงานเขียนและการสื่อสารในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง
สุภาษิตไปใชในสถานการณและบริบทที่เหมาะสม
เหมาะสม
Background and principle of Chinese idiom and
proverb, correct and proper application to writing and daily
life communication
1572401 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3(3-0-6) 1573706 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
3(2-2-5)
Introduction to China
Introduction to China
ภู มิ ศ าสตร ข องประเทศจี น สถานที่ ท อ งเที่ ย ว
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองศาสนา สังคม การศึกษา
ประชากรและชนชาติ การศึกษา ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นโยบายเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตออาเซียนผานการ
เรียนรูเชิงรุก
China geographical feature, climate, politics,
population and race, education, advancement of sciences
and technology, including economic policy in China and
towards ASEAN through active learning approach
1573402 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน HSK
1573708 ภาษาจีนเพื่ อการทดสอบวัดระดับความรูภาษาจี น
2(1-2-3)
2(1-2-3)
HSK Preparation
Chinese for HSK Preparation
เทคนิคการทาแบบทดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน
ทักษะและประมวลความรูเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ
HSK จนมีความรู ความสามารถสอบผานมาตรฐาน HSK ระดับ ความรู ภาษาจี น (HSK) ข อสอบในรู ปแบบที่ หลากหลายซั บซ อน
5 ได
คําศัพทและประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ การฝกทําขอสอบ
วัดระดับความรูภาษาจีน
Skill and knowledge for HSK preparation, various
types and complicated examination question, vocabulary
and grammatical sentence, and practice in HSK mock test
1573403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนภาษาจีน
1573709 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู
3(3-0-6)
ภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Language Teaching for
Technology and Innovation for Chinese
Communication Technology
Learning Management
หลั ก การใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสอน
วิ ธี ก ารใช โปรแกรมคอมพิ วเตอร สื่ อออนไลน
ภาษาจี น การออกแบบสื่ อ และนวั ต กรรมการเรี ย นการสอน แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนภาษาจีน การวิเคราะหและสรางสื่อการ
เรียนภาษาจีนทั้งสื่อทํามือและสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน
ภาษาจีนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑการเลือกใชสื่อและแบบเรียน การประเมินคุณภาพของสื่อที่ใช
และการนําไปเผยแพรทางออนไลน
Use of computer software, online media,
application for teaching Chinese; analysis and creation of
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1574319 ภาษาจีนระดับสูง 2*
3(3-0-6)
Advanced Chinese 2
* รายวิชาที่ ตอ งเรีย นมาก อ น 1574318 ภาษาจี น
ระดับสูง 1
การใชคาและหนาที่ของคาจากโครงสรางประโยคที่
ใชในภาษาเขียน เรียนรูศัพทที่ใชบอย จานวน 3,500 คา และนา
มาประยุกตใชในการฟง พูด อาน และเขียน และสามารถสื่อสาร
กับเจาของภาษาไดอยางชานาญ

Chinese teaching media both handmade and electronic
media, criterion in selecting teaching media and textbook,
evaluation of media quality, and online dissemination
1573710 ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
Chinese 4
คําศัพท วลี โครงสรางประโยคและไวยากรณจากงาน
เขียนแบบตาง ๆ เชน บทความจากหนังสือพิมพ วารสาร ความเรียง
และเรื่องสั้น การจับใจความสําคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็น
คําศั พท ประมาณ 1,200 คํ า หรือเที ยบเท า HSK ระดั บ 4 การจั ด
กิจกรรมการเรียนรูผานสถานการณจําลอง
Vocabulary, phrase, sentence structure and
grammar in various writings such as newspaper article,
journal, essay and short story; grasping main idea and writing
comment, common 1,200 Chinese words or equal to HSK
level 4, learning activity arrangement based on simulationbased learning

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเี นื้อหาที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ
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รายวิชาเพิ่มเติม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Thai for Effective Communication
1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Professional Purposes
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง
Active Citizen
2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
The King Philosophy for Local Development
3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2500101 ความซาบซึ้งในสุนทรียะ
Aesthetic Appreciation

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
Well-being Promotion and Care
4000102 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
4000103 การคิดเชิงเหตุผล
Logical thinking
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ
วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพื่อเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic purposes
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาชีพครู
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1104006 คุรุนิพนธ
Self Development Report

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)

2) วิชาเอก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1571600 ระบบเสียงภาษาจีน
Chinese Sound System
1572608 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาจีน
English for Chinese Teacher
1571701 อักษรจีนศึกษา
Chinese Character Study
1573705 ภาษาจีนจากสื่อรวมสมัย
Chinese in Contemporary Media
1573707 ประวัติศาสตรจีน
Chinese History
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รายวิชาที่ถอนออก
รหัสวิชา
1154101
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403
1132102
1133502
1132503
1142201
1142501
1152301
1153102
1153504
1573316

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teachers
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
การอานหนังสือพิมพจีน
3(3-0-6)
Chinese Newspaper Reading
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รหัสวิชา
1574320
1573404
1573405
1574407
1574408
1574409

ชื่อวิชา
ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
ศิลปะจีน
Chinese Art
ภาษาจีนสูอาเซียน
Chinese for Asian
การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese Conversation
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
Business Chinese Writing
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย
The Comparative Study of Chinese and Thai Culture
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาคผนวก ซ

แผนการจัดการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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