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สารบญั 
 

 หนา้ 
หมวดที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไป 1 
 1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  1 
 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3.  วิชาเอก  1 
 4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9.  ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ 

    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน  

     หลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
     มหาวิทยาลัย 

4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
     มหาวิทยาลัย 

6 

หมวดที ่ 2  ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 7 
 1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 9 
หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนนิการ  และโครงสรา้งของหลักสตูร 10 
 1.  ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2.  การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 43 
 5.  กิจกรรมเสริมความเป็นครู 44 
 6.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 45 
หมวดที ่ 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล 46 
 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 46 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 46 
 3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
53 

 4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

57 



 

   สารบญั (ตอ่)  
หนา้ 

หมวดที ่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศึกษา 63 
 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 63 
 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 63 
 3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 63 
หมวดที ่ 6  การเนน้พฒันาอาจารยใ์หเ้กดิการสอนแบบเนน้สมรรถนะ 65 
 1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 65 
 2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 65 
หมวดที ่ 7  การประกนัคุณภาพหลักสตูร 66 
 1.  การก ากับมาตรฐาน 66 
 2.  บัณฑิต 67 
 3.  นักศึกษา 68 
 4.  อาจารย์ 69 
 5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 70 
 6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 70 
 7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 72 
หมวดที ่ 8  การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิงานของหลักสตูร 74 
 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 74 
 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 74 
 3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 74 
 4.  การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 74 
 5.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 75 
ภาคผนวก 76 
 ภาคผนวก 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

77 

 ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 95 
 ภาคผนวก 3 ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอน 

ทั้งท่ีมีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตรนี้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

105 

 ภาคผนวก 4 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระความรู้ตามมาตรฐานของคุรุสภา 
พ.ศ.2561 กับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

155 

 ภาคผนวก 5 วิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  
เพ่ือก าหนดรายวิชาเอกการสอนภาษาจีน เพื่อการศึกษา 
และวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชากับสมรรถนะ 

163 



 ภาคผนวก 6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ค าสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการศึกษา 

180 

 ภาคผนวก 7 กรรมการพัฒนาหลักสูตร ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาชีพ 
และรายงานสรุปการวิพากษ์ 

194 

 ภาคผนวก 8 รายงานวิจัยการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

201 

 ภาคผนวก 9 ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 205 
 ภาคผนวก 10 ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 207 
 ภาคผนวก 11 ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 210 
 ภาคผนวก 12 ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
212 

 ภาคผนวก 13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
กับ Qujing Normal University 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
กับ  Guangxi  Science & Technology  Normal  University 

214 

 ภาคผนวก 14 เอกสารสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 225 
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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี (4 ป)ี 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
คณะ/สาขาวชิา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
 
 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 
1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching of Chinese 
 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาจีน)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching of Chinese) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Teaching of Chinese) 

 
3. วชิาเอก  

ไม่มี 
 
4. จ านวนหนว่ยกิตทีเ่รยีนตลอดหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 
5. รปูแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาจีน 
 



มคอ.2 
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5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
มีความร่วมมือกับ 2 มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ QujingNormalUniversity 

และ Guangxi  Science & Technology  Normal  University 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559)  

 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เปิดสอนปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและม าตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  คร ู/ อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ-นามสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่ และคณุวฒุกิารศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูร 
ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คุณวฒุกิารศกึษา-สาขาวชิา สถาบนัการศกึษา ปทีีจ่บ 

1. นางสาวสุปภาดา อินทรบงกต 
x-xxxx-xxxx1-08-0 
 

อาจารย ์ MLTCFL.(Literature Teaching of 
Chinese as a Foreign Language) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

East China Normal University(China) 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ

2557 
 

2552 
2. นางสาวสุจรรยา ธิมาทาน 
x-xxxx-xxxx3-96-9 
 

อาจารย ์ MTCSOL.(Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages ) 
ค.บ.(ภาษาจีน) 

Guangxi Normal University(China) 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

2558 
 

2556 
3. Ms.Jiaoyue Zhao 
x-xxxx-xxxx2100 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

2558 
2554 

4. Mr.Xiaoxin She 
x-xxxx-xxxx7031 

อาจารย ์ ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
B.Ec.(statistics) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
Hangzhou Dianzi University(China) 

2554 
2544 

5. นายชาญณรงค์  ค าเพชร 
x-xxxx-xxxx6-25-1 

อาจารย ์ กศ.ม.(พลศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
สถาบันราชภฏันครสวรรค์ 

2549 
2553 
2544 

 
10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

11. สถานการณภ์ายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

วิกฤตการณ์พัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เกิดการแข่งขันในยุค
โลกาภิวัฒน์ การสร้างคนให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งส าคัญ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญและควรเริ่มต้นอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
ในโลกของยุคข้อมูล ข่าวสารในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน  ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   มุ่ง
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  และส่งเสริมการปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนั้นการมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนจึงมีความจ าเป็น 
และมีบทบาทส าคัญในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในยุคปัจจุบัน  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา
และต้องรับเอาความรู้ทางวิชาการจากประเทศต่าง ๆที่เจริญแล้วการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนและสามารถน าความรู้และประสบการณ์การเรียนไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของประชากรของประเทศในอนาคต 

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
(2560-2564) ซึ่งกล่าวถึงประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีการขยายตัวและแข่งขันกันมากขึ้นในทุกๆด้านการ
รวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสส าคัญหลายประการ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดี
ว่าประเทศจีนเป็นประเทศมหาอ านาจที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาษาจีน
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารและเชื่องโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดจนกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน
ประชาคมโลกจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน
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และการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างเพียงพอเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนทั้งสามารถติดต่อสื่อสารท างาน ประกอบธุรกิจกับชาวจีนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
ตามกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ภาษาถือเป็น
บันไดที่จะท าให้เราก้าวสู่ความส าเร็จและเป็นประตูเชื่อมออกไปสู่ต่างประเทศได้ภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่
คนทั่วโลกใช้กันมากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ สาเหตุที่ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่นิยมแพร่หลายใน
ปัจจุบันไม่ใช่เพราะประเทศจีนมีประชากรมากเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย ส าหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบันในประเทศไทยนั้นจะ
เห็นได้ว่าภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการที่
ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อท าธุรกิจค้าขายหรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจาก
แผ่นดินใหญ่ไต้หวันฮ่องกงหรือสิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้มีความ
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบ
ปัญหาการขาดแคลนครูสาขาวิชาภาษาจีนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาจีนของผู้เรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้เป็นเพราะการขาดแคลนครูสาขาวิชาภาษาจีนในสถานศึกษา และ
แก้ปัญหาโดยน าครูผู้สอนซึ่งมีความถนัดในสาขาวิชาอ่ืนมาสอนแทน  ท าให้ขาดความรู้ความสามารถทางด้าน
การสอน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นปัญหาอันดับที่ 1 คือ ปัญหา
ทางการสอน ซึ่งครูผู้สอนส่วนมากยังขาดการน าเอาเทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ รวมถึงการเลือกกิจกรรม
ต่าง ๆ มาใช้ อันเนื่องมาจากครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาจีนโดยตรงยังมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานนอกจากนี้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจ านวนมาก หาก
สถาบันการศึกษาสามารถผลิตครูสอนที่มีศักยภาพและคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน คน
ในชุมชนได้ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมมีการพัฒนาความรู้เพ่ิมมากขึ้น 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ตอ่การพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกับพันธกจิของมหาวิทยาลยั 

12.1 การพฒันาหลักสตูร 
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะความสามารถให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญหลายประการดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพในสาขาที่ขาดแคลนอย่างสาขาการสอนภาษาจีนให้ตอบสนองความ
ต้องการทั้งภาครัฐและเอกชนในสังคมปัจจุบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครู
เก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม
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และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะ
เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  โดยเน้นการพัฒนา
บัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาเพ่ือปวงประชาและท้องถิ่น โดยการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูการศึกษา วิจัย ส่งเสริมระบบ
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริการส่งเสริมให้
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความภาคภูมิใจใน
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติอีกท้ังมหาวิทยาลัยมีการจัดระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ท าให้ทางสาขาวิชาต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นสื่อการสอนแบบ 
Research-Based Learning พัฒนา และเผยแพร่งานวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ระหว่างสถาบันภายใน และนอกสถาบัน โดยใส่ใจ และส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือผลิตครูด้านการสอนภาษาจีนและบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ภาค
ตะวันออกและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/สาขาวชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น และรายวิชาใน

หลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์/สาขาวิชาอื่น 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงค์และคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ของหลักสตูร 

1.1 ปรชัญา 
ผลิต พัฒนา ครูภาษาจีนและนักวิจัยสื่อการศึกษาคุณภาพสูง ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
(ค าอธิบายปรัชญา: ผลิตครูภาษาจีนที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการ

ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  
มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  และ
สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา) 

1.2 ความส าคัญ 
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง 

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้
นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและ
มีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้  และหน้าที่ที่มี
ความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมือง
ที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญใน
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

1.3 วตัถปุระสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทน ใจกว้าง และมี

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู  อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.3.2 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาภาษาจีน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.3 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่อง
แท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.4 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงและมีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

1.3.5 เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3.6 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
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1.4 คุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู พัฒนาความรู้สึก

ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
1.4.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่  สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

1.4.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง ผู้เรียน ให้
เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี 
(TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียน และสังคม 

1.4.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี ้

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ภาษาจีนให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา 
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาไม่

น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทยีบเคยีงหนว่ยกิตในระบบทวภิาค 
ไม่มี 

 
2. การด าเนนิการหลักสตูร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม - มีนาคม 

2.2 คุณสมบตัิของผูเ้ขา้ศกึษา 
2.2.1 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

2.2.1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  มี
ค่านิยม เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู โดยสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความ
เป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
การคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.2.1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วย              
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

2.2.1.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและข้อสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด 

2.2.1.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
2.2.2.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือ 
2.2.2.2 คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ/หรือ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเองโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/
หรือ สอบสัมภาษณ์ 
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2.2.3 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ และทักษะ

การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาจีน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพื่อแกไ้ขปญัหา/ข้อจ ากดัของนักศกึษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา  แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนดนักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนกัศกึษา 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหต ุ
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60  

 60 120 180 240 240  
คาดวา่จะส าเรจ็การศึกษา - - - 60 60  

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,497,658 1,617,470 1,746,868 1,886,617 1,886,617 
รวมรายรับ 2,397,658 3,417,470 4,446,868 5,486,617 5,486,617 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบบคุลากร      
เงินเดือน 1,497,658 1,617,470 1,746,868 1,886,617 1,886,617 
ค่าจ้างประจ า - - - - - 
งบด าเนินการ      
ค่าตอบแทน - - - - - 
ค่าใช้สอย 
(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 
ค่าวัสดุ 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 1,920,000 

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทนุ      
ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รวมทัง้สิน้ (บาท) 2,267,658 3,107,470 3,956,868 4,816,617 4,816,617 
จ านวนนักศึกษา (คน) 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัว
นักศึกษา (บาท) 37,794 25,896 21,983 20,069 20,069 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษารปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบันอุดมศกึษา 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระท าได้ โดยให้เป็นไป

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน ผลการเรียนระดับ
ปริญญาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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3. หลักสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จ านวนหนว่ยกติ รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า         139   หนว่ยกติ  
3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  เรยีนไมน่้อยกวา่   30   หนว่ยกติ 

  1) กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร  เรยีนไมน่้อยกวา่   12     หนว่ยกติ 
  2) กลุม่วชิามนษุยศาสตร์                      เรยีนไม่นอ้ยกวา่     3   หนว่ยกติ 
  3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์   เรยีนไมน่้อยกวา่     6    หนว่ยกติ  
  4) กลุม่วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเรยีนไมน่้อยกวา่ 9 หนว่ยกติ 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า     103   หนว่ยกติ 
1) กลุ่มวิชาชีพครู                   40   หน่วยกิต 

     1.1 วิชาชีพครู                  28   หน่วยกิต 
     1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา              12    หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า       63   หน่วยกิต 
2.1 วิชาเอกบังคับ        42    หน่วยกิต 

      2.2 วิชาเอกเลือก        21    หน่วยกิต 
ค. หมวดวชิาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า                     6    หนว่ยกติ 

            3.1.3 รายวิชา  
การก าหนดรหสัวชิาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะและวชิาเลือกเสรี 

การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โครงสร้างรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวม 6 หลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  

ความหมายของโครงสร้างรหัสวิชา 6 หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักท่ี 1 หมายถึง ตัวอักษรย่อแทนคณะ ดังนี้ 
E คือ คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) 
 หลักท่ี 2 และ 3 หมายถึง ตัวอักษรย่อแทนสาขาวิชา/กลุ่มวิชาในคณะครุศาสตร์ มีดังนี้ 
ED       หมายถึง สาขาวิชาสงักัดคณะครุศาสตร์ (Educational) 
CI หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 
CN หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese) 
EN หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 

1 3 2 4 5 6 

ล าดับก่อนหลัง 
ช้ันปทีี่ควรเรียน 

คณะ 
สาขาวิชา 
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ET หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 
FA หมายถึง สาขาวิชาพ้ืนฐานและการบริหารการศึกษา (Foundation and Administration of Education) 
MR หมายถึง สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา (Educational Measurement and Research) 
PG หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance) 
TH หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย (Thai Language) 
 หลักท่ี 4 หมายถึง ตัวเลขชั้นปี ดังนี้ เลข 1-4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1-ชั้นปีที่ 4 
 หลักท่ี 5 และ 6 หมายถึง ตัวเลขล าดับการเรียนก่อน-หลังของรายวิชา 
 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวนไมน่้อยกวา่ 30 หนว่ยกติ      
รหสั ชื่อวชิา น(ท-ป-ศ) 

1. กลุม่วชิาภาษาและการสื่อสาร เรยีนไมน่้อยกวา่   12     หนว่ยกติ 
    กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ เรียน 9 หนว่ยกติ 
EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

English Speaking and Listening Skills 
3(2-2-5) 

EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

EED301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

3(2-2-5)  

     กลุม่วชิาภาษาไทย เรยีน 3 หนว่ยกติ 
EED102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(2-2-5) 

2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์ เรยีน 3 หนว่ยกติ 
EED304 สุนทรียะ  

Aesthetic 
3(2-2-5) 

3. กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์ เรยีนไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
EED104 พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
3(2-2-5) 

EED303 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

3(2-2-5) 

4. กลุม่วชิาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเรยีนไมน่้อยกวา่ 9 หนว่ยกติ 
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical thinking 
3(2-2-5) 

EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for living and Occupations 

3(2-2-5) 

EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ เรยีนไมน่อ้ยกว่า 103 หนว่ยกิต      
1. กลุม่วชิาชพีครู 40 หนว่ยกติ 

1.1 กลุม่วชิาชีพครบูงัคบั บงัคับเรยีน 28 หนว่ยกติ 
 

รหสั   ชื่อวชิา น(ท-ป-ศ) 
EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 
3(2-2-5) 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

EPG101 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instuctional Science  

3(2-2-5) 

EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
Education Administration and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) 

EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

EED402 ครุนิพนธ์ 
Individual Development Plan 

1(0-2-1) 

1.2 วชิาปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา บังคับเรยีน 12 หนว่ยกติ 
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
1(0-3-0) 

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2(0-6-0) 

EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

3(0-9-0) 

EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4  

6(240) 
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2. กลุม่วชิาเอก ไมน่อ้ยกวา่ 63 หนว่ยกติ 
2.1 กลุม่วชิาเอกบงัคบั บังคบัเรยีน                42       หนว่ยกติ 

 

รหสั ชื่อวชิา น(ท-ป-ศ) 
ECN101 ภาษาจีนระดับต้น 1 

Basic Chinese I 
3(2-2-5) 

ECN102 ระบบเสียงภาษาจีน 
Chinese Phonetics 

3(2-2-5) 

ECN103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Chinese Listening and Speaking I 

3(2-2-5) 

ECN204 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Basic Chinese II 

3(2-2-5) 

ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
Chinese Listening and Speaking II 

3(2-2-5) 

ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
Intermediate Chinese 

3(2-2-5) 

ECN202 การอ่านภาษาจีน 1 
Chinese Reading I 

3(2-2-5) 

ECN203 การเขียนภาษาจีน 
Chinese Writing 

3(2-2-5) 

ECN205 ไวยากรณ์ภาษาจีน 
Chinese Grammars 

3(2-2-5) 

ECN301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 
Basic ancient Chinese language and literatures 

3(2-2-5) 

ECN304 การอ่านภาษาจีน 2 
Chinese Reading II 

3(2-2-5) 

ECN305 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 
Educational science in Chinese Teaching 

3(2-2-5) 

ECN401 การวิจัยทางการสอนภาษาจีน 
Research in Chinese Language Teaching 

3(2-2-5) 

ECN402 การแปลภาษาจีน 
Translation 

3(2-2-5) 
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2.2 กลุม่วชิาเอกเลือกเรยีน เลือกเรยีน 21 หนว่ยกิต 
รหสั ชื่อวชิา น(ท-ป-ศ) 

ECN306 ภาษาจีนระดับสูง 
Advanced Chinese 

3(2-2-5) 

ECN206 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 
Chinese Arts and Cultures 

3(2-2-5) 

ECN207 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 1 
Chinese for Standardized Test (HSK) I 

3(2-2-5) 

ECN302 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
General Perspectives of China 

3(2-2-5) 

ECN303 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจีน 
Technology and Innovation for Chinese Teaching 

3(2-2-5) 

ECN307 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 2 
Chinese for Standardized Test (HSK) II 

3(2-2-5) 

ECN308 ประวัติศาสตร์จีน 
History of China 

3(2-2-5) 

ECN403 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 3 
Chinese for Standardized Test (HSK) III 

3(2-2-5) 

  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต      

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศที่หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานจากส านักง านคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 

ปทีี่ 1 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
ศกึษาดว้ย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED104 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 2 2 5 
EED304 สุนทรียะ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

EPG101 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3 2 2 5 
ECI101 การพฒันาหลักสูตร 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECN102 ระบบเสียงภาษาจีน 3 2 2 5 
ECN103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 2 2 5 
ECN101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3 2 2 5 

รวม 21 14 14 35 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 63 
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ปทีี่ 1 / ภาคการศกึษาที่ 2 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 
EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 
EFA101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ  

และจิตวญิญาณความเป็นครู  
3 2 2 5 

EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 0 3 0 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3 2 2 5 

รวม 19 12 15 30 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 57 

 

ปทีี่ 2 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
ศกึษาดว้ย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 2 2 5 
EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู ้

3 2 2 5 

EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 2 2 5 

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2 0 6 0 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECN204 ภาษาจีนระดับต้น 2 3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 2 2 5 
รวม 20 12 18 30 

ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 60 
 

ปทีี่ 2 / ภาคการศกึษาที่ 2 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 3 2 2 5 
ECN202 การอ่านภาษาจีน 1 3 2 2 5 
ECN203 การเขียนภาษาจีน 3 2 2 5 
ECN205 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกเลือก) 

ECN206 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3 2 2 5 
ECN207 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้

ภาษาจีน (HSK) 1 
3 2 2 5 

รวม 18 12 12 30 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 54 
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ปทีี่ 3 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECN301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีน
โบราณ 

3 2 2 5 

ECN304 การอ่านภาษาจีน 2 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกเลือก) 

ECN306 ภาษาจีนระดับสูง 3 2 2 5 
ECN302 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3 2 2 5 
ECN303 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน 3 2 2 5 
ECN307 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้

ภาษาจีน (HSK) 2 
3 2 2 5 

ECN308 ประวัติศาสตร์จีน 3 2 2 5 
รวม 21 14 14 35 

ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 63 

ปทีี่ 3 / ภาคการศกึษาที่ 2 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3 2 2 5 
EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3 2 2 5 
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3 2 2 5 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3 2 2 5 
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3 0 9 0 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECN305 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3 2 2 5 

รวม 21 12 21 30 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 63 

ปทีี่ 4 / ภาคการศกึษาที่ 1 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
ศกึษาดว้ย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาชีพครู) 
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 240 

รวม 6 240 
ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 240 

ปทีี่ 4 / ภาคการศกึษาที่ 2 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ
ศกึษาดว้ย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(วิชาชีพครู) 
EED402 ครุนิพนธ์ 1 0 2 1 
EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเอกบังคับ) 

ECN401 การวิจัยทางการสอนภาษาจีน 3 2 2 5 
ECN402 การแปลภาษาจีน 3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 2 2 5 
รวม 13 8 10 21 

ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 39 
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3.1.5 ค าอธบิายรายวชิา 
ค าอธบิายรายวชิาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

EED101 ทักษะการพดูและการฟงัภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 English Listening Speaking   

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้ว
จับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การ
ซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ใน
การพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด 
ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation and short 
passages for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings (such as basic 
information, family information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday situations, making use 
of communicative activities, Speaking and practice in different situation including using 
language ,intonation of words with proper manner, understand English as used in daily 
life and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on speaking, 
listening, reading, and writing, practice communication skills, inquiry, search for 
information, and practice in communication through several different situations 

 

EED102 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้
น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ 
เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use critical 
thinking in things that being seen, speaking with positive communication on various 
occasions, and in various language levels. Using tones of voice to communicate. Read 
aloud according to orthography. Read for comprehension from various types of writing, 
writing various types of works according to the principles of writing, having manners for 
listening, speaking, reading and writing 
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EED104 พลเมืองทีเ่ขม้แขง็ 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship  

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม 
การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and 
peaceful in Thai society and international community in accordance with the principles 
of tolerance, create and comply with social rules and basic laws related to democratic 
way of life with the King as Head of State, have strong citizenship and respect other 
people’s right, have a volunteer spirit and public mind 

 
EED201 การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  3(2-2-5) 

 English Usage for Communication  
เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค า

บรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ ให้
ค าแนะน า ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุป
ข้อมูลได้ อ่านเพ่ือหาใจความส าคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียน
รายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็น
ต่อการสื่อสาร 
  Use listening skill to understand information related to daily life, 
education, and lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal 
interests or familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, 
talk about unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with 
reasons, make a presentation connecting with familiar situations and summaries the 
information. Use reading comprehension techniques to find main idea and support 
details or related information. Write a report about familiar topics on experience, 
situations, thoughts, ideas, and expectations. Write letters with standard formats related 
to interesting topics in order to develop listening, speaking, reading, and writing which 
are needed for communication 
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EED202 การคิดเชงิเหตผุล  3(2-2-5) 
 Logical thinking  

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน 
ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบ ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของข้อมูล และพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function: EF) ได้ 

Analyze, design and present how to calculate in order of steps of 
operations, numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving 
conditions in term of language and symbolic and pattern of explaining the phenomena 
that occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today's global and making decisions 
based on data and developing thinking skills (Executive Function: EF). 

 
EED302 การสรา้งเสรมิและดแูลสขุภาวะ 3(2-2-5) 

 Health Promotion and Care  
สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ

นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการ
เรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  

Search for information, analyze, summarize health promotion and care, 
the importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, create 
and arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create 
sports and recreation for learning management, readiness of health promotion and care 
of main issue   

 

EED205 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชวีติและอาชีพ 3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st century 
effectively 
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EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Wisdom for Local Development  

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม และร่วมมือกันท างาน โดยบูรณาการงานวิจัยท้องถิ่นแบบองค์รวมร่วมกับทีมภาคีเครือข่าย
เพ่ือให้เกิดงานบริการวิชาการให้กับชุมชน 

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

 

EED301 ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ  3(2-2-5)  
 English for Professional Purposes  

พูดคุยในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบ
กับผู้พูดท่ีเป็นชาวต่างชาติ สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความ
เข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับ
ปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with foreigners, practice 
with text representing spoken language in abstract and concrete, describe perspective 
on problem about advantage and disadvantage, practice using English for 
communication through English Camp 

 

EED304 สนุทรยีะ  3(2-2-5) 
 Aesthetic  

               ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร า
วงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์
ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์
ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard dance songs, play musical instruments, design and organize recreation 
activities, dance in Thai standard dance, design and organize performances, analyze 
principles of aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art 
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composition, and principles of bulletin boards, design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, present and criticize the art works conform 
to local wisdom 

 
ค าอธบิายรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ กลุม่วชิาชีพครู 

กลุม่วชิาชพีครบูังคบั 
EFA101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจติวญิญาณความเปน็คร ู 3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา 
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีด ีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิต
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ด ี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

 

EPG101 จติวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher 

    วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษา
รายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ  ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     Apply psychology for instruction in order to analyze and solve problems, and 
develop learners and learners with special needs on various potentials and ages by using 
principles, concepts and theories of developmental psychology, educational psychology, 
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and counseling psychology.  Understand philosophy, concepts, principles, and guidance 
procedures. Analyze prominent points and problems, design activities to help and develop 
each individual learner on his or her potential and learners with special needs on guidance 
approaches by striving to develop learners with the heart and soul of a teacher. Design 
activities to develop giving information and guidance skills to their parents. Create 
collaborative network among teachers, parents and communities for supporting learners’ 
studies to gain well-knowledged, modern, and keep up with the changes. 

 
EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 Language for Communication 

ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                           
โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ  ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special 
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek 
for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for peaceful living 

 
ECI101 การพฒันาหลักสตูร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้อง
กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนา
หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

 
EET201 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ                 

การเรยีนรู ้
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational  
Communication and Learning 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ เรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in accordance with 
individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on contexts, 
learner individual differences, and learners with special needs by analyzing principals, 
concepts, and theories being relevant to innovation and information technology for 
educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies 
in order to be able to select and apply innovation and information technology for 
educational communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, and 
use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 

 
EED203 วธิวีทิยาการจัดการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
 Instructional Science 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ
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ชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

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

 
EMR201 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation 

   วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน  ผู้ เรียนที่มี                 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ                 
การจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง              
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัด
และประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง และใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการวัดและประเมินผล              
การเรียนรู้ 

   Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to 
the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with special 
needs, reflect the evaluation result for learner development and quality development of 
learning management under the concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving for 
learning promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result in 
learner development, proper and creative measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and 
up to date, Use Information Communication and Technology tools for Learning 
Measurement and Evaluation. 
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EFA201 การบรหิารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education 

              วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ 
เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
 Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans and 
educational development programs and communities, design; implement the quality 
assurance in education work that is consistent with educational institutions. With 
knowledge of educational administration,  information system for school administration, 
quality assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to create 
immunity for learners, educational management of educational institutions at each level 
and type of education by using a variety of learning management processes to develop 
oneself to have a good attitude, right base on country, stable life, work, career, good 
citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and keeping pace with 
changes 
 
EMR301 การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้ เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ                  
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาข้อมูล
หรืองานวิจัยต่างๆ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี   มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

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

 
EED402 ครนุพินธ ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan 

จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the 
lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning, 
attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as 
share and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
 
          กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
EED105 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 1 1(0-3-0) 
 Internship 1 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in 
teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of 
teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and development 
to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner development in 
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form of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability 
based learner development, conclude the guideline and activities for teacher profession 
development both inside and outside educational institutions through the process of 
observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned from 
learning experience in educational institution, synthesize the body of knowledge and use 
the learning result in after action review (AAR) as well as share and learn under the context 
of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 
EED204 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 2 2(0-6-0) 
 Internship 2 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to professional 
ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, media 
and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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EED305 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 3 3(0-9-0) 
 Internship 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง             
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize learning activities that encourage 
students to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve students' 
problems to have the desirable characteristics with the process of the correct research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves 
from participating in activities that promote professional progress, projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual 
basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
 
EED401 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 4 6(240) 
 Internship 4 
              ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี         
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, create 
a network of cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with desirable characteristics with the correct 
research process according to the research methodology, clearly reflecting the changes 
that have occurred to themselves from participation and participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual 
basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

 
ค าอธบิายรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ กลุม่วชิาเอก 
กลุม่วชิาเอกบงัคับ 

ECN101 ภาษาจนีระดบัตน้ 1 
Basic Chinese I 
基础汉语 1 

3(2-2-5) 

ศึกษาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 300 ค า 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน 

Basic skills in listening, speaking, reading and writing. Three-hundred basic 
vocabularies. Basic skills in using vocabularies, phrase and structures. 

听、说、读、写基本技能。300个基本词汇。运用词汇、短语、句型的基本技

能。 

 
ECN102 ระบบเสยีงภาษาจนี 

Chinese Phonetics 
汉语语音学 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักสัทศาสตร์ภาษาจีนกลางเบื้องต้น  ฝึกฝนการออกเสียง การอ่านและการ
เขียนสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ซึ่งประกอบไปด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตามหลักการทาง
ภาษาศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เสียงม้วนลิ้น และเงื่อนไขหรือข้อควรระวังต่างๆในการ
ใช้สัทอักษรภาษาจีน 

Basic Mandarin phonetics. Pronunciation, Reading and writing pinyin which 
comprise of consonants, vowels and intonation according to linguistics principles. Practice 
in retroflex and special condition in pinyin. 

 
基础的汉语语音学。根据语言学原理来发音、读、写由辅音、元音和语调组成的

拼音，包括拼音的变调、卷舌音及拼读时应注意的一些规则。 
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ECN103 การฟงัและการพดูภาษาจนี 1 
Chinese Listening and Speaking I 
汉语听说 1 

3(2-2-5) 

ฟังและพูดบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน แนะน าตัวเอง การเล่าเรื่องราวสั้นๆ โดยการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนอย่างง่าย การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง ฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่ก าหนด 
โดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในการฝึกการฟังและการพูด 

Listening and speaking in daily conversation such as self-introduction, giving 
information or short-statement. Practice in pronunciation, conversations by using basic 
vocabularies and structures. 

在日常交流中听和说，如：自我介绍、提供信息或简短陈述。使用基本词汇和结

构练习发音、会话。 

 
ECN204 ภาษาจนีระดบัตน้ 2 

Basic Chinese II 
基础汉语 2 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: ECN101 ภาษาจีนระดับต้น 1 
PREREQUISITE: ECN101 Basic Chinese I 

 

ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 600 ค า 
การใช้ศัพท ์วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น พร้อมทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 

Basic skills in listening, speaking, reading and writing. Six-hundred basic 
vocabularies. Practice skills in using more complex vocabularies, phrase and structures. 
Using Chinese-Thai dictionary. 

听、说、读、写的基本技能。600个基本词汇。练习使用更复杂的词汇、短语和

结构的技巧。能使用汉泰字典。 

 
ECN104 การฟงัและการพดูภาษาจนี 2 

Chinese Listening and Speaking II 
汉语听说 2 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: ECN103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
PREREQUISITE: ECN103 Chinese Listening and Speaking I 

 

ฟังและพูดจากบทสนทนาหรือเรื่องราวที่มีความยาวและความซับซ้อนมากขึ้น  เรียนรู้
กระบวนการแบบเชิงรุก (Active learning) และเทคนิคการจับใจความโดยการคาดเดาความเป็นไปได้จาก
เนื้อหาของสิ่งที่ฟัง สรุปใจความส าคัญ การพูดสนทนาโต้ตอบโดยสมมุติเหตุการณ์ตามหัวข้อที่ก าหนด 

Listening and speaking longer and more complex conversation. Study active 
learning. Understanding text by context clues. Summarize main idea. Practice conversation 
in various situation. 

听、说更长更复杂的对话。主动学习。根据上下文线索理解文本。总结主要内

容。在各种情况下练习对话。 
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ECN201 ภาษาจนีระดบักลาง 
Intermediate Chinese 
中级汉语 

3(2-2-5) 

ใช้ค าและหน้าที่ของค าจากโครงสร้างประโยคท่ีใช้ในภาษาเขียน ศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 800 
ค า การใช้ภาษาสื่อความหมายในระดับเป็นทางการ และใช้ถ้อยค าส านวนได้ถูกต้องเหมาะสม 

Use vocabularies and structures in context of writing. Eight-hundred basic 
vocabularies. Can suitably communicate in formal context. 

在写作中使用的词汇和结构。八百个基本词汇。能在正式场合进行适当的沟通。 

 
ECN202 การอา่นภาษาจนี 1 

Chinese Reading I 
汉语阅读 1 

3(2-2-5) 

รู้และเข้าใจงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ ประกอบด้วยประกาศอนุเฉท บทบรรยาย 
เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น มีทักษะการอ่านเนื้อหาบทความ จับใจความส าคัญ
และวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ 

Appreciate and understand various kinds of short passage which comprise of 
paragraphs, description. Read simple composition, letter and article. Practice skills in 
comprehensive reading and understand authors intention. 

欣赏和理解由段落、描述组成的各种短文。阅读简单的作文、信件和文章。培养

和练习阅读技巧，理解作者意图。 

 

ECN203 การเขยีนภาษาจนี 
 Chinese Writing 
汉语写作 

3(2-2-5) 

ฝึกเขียนจดหมายการกรอกแบบฟอร์มบันทึกสั้น เขียนบรรยายเหตุการณ์ เรื่องราว การ
เขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนสรุปใจความส าคัญเป็นภาษาจีนโดยใช้ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีนรวมถึงการใช้แบบฟอร์ม ค าเชื่อมข้อความ และส านวนที่เหมาะสม 

Practice in writing letter, filling forms and short report. Descriptive writing. 
Opinion writing. Writing summary using suitable vocabularies, structures and grammars. Use 
suitable prepositions, conjunction and idioms. 

练习写信、填写表格和简短报告。说明性写作。意见书。使用合适的词汇、结

构和语法撰写摘要。使用可引申的介词、连词和习语。 

 
ECN205 ไวยากรณภ์าษาจนี 

Chinese Grammars 
汉语语法 

3(2-2-5) 

 เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาจีนตั้งแต่ในระดับค า ชนิดของค า และหน้าที่ของค า ตลอดจน
ศึกษาหน้าที่และลักษณะโครงสร้างวลีและประโยคภาษาจีน ฝึกน าไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน 
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วิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เบื้องต้นพร้อมอธิบายข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ท่ีพบบ่อยส าหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือน าไปใช้ในการเป็นผู้ช่วยสอน 

Study grammars in level of lexicon and parts of speech. Study structure of 
Chinese phrase and sentence. Practice in correctly using the grammars. Analyze and 
correct basic grammatical errors. 

从词汇和词类的角度研究语法。研究汉语短语和句子的结构。练习正确使用语

法。分析和纠正基本语法错误。 

 
ECN301 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับภาษาและวรรณคดจีีนโบราณ 

Basic ancient Chinese language and literatures 
中国古代汉语与文学 

3(2-2-5) 

ศึกษารูปแบบการประพันธ์ที่ส าคัญของวรรณคดีจีนโบราณในแต่ละสมัย ตลอดจนศึกษา
ลักษณะโครงสร้าง ไวยากรณ์ รูปแบบการใช้ภาษาระหว่างภาษาจีนโบราณและภาษาจีนปัจจุบัน 

Study about important Chinese literature in each era. Compare and contrast 
structures and grammars between Mandarin and ancient Chinese language. 

研究各个时代的重要中国文学。比较和对比汉语和古代汉语的结构和语法。 

 
ECN304
        

การอา่นภาษาจนี 2 
Chinese Reading II 
汉语阅读 2 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: ECN202 การอ่านภาษาจีน 1 
PREREQUISITE: ECN202 Chinese Reading I 

 

รู้และเข้าใจการอ่านงานเขียนต่างๆ ที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น ประกอบด้วยบรรยาย ความ
เรียง เรียงความ บทความ ทักษะการอ่านเนื้อหาบทความ สรุปเนื้อหาของบทท่ีอ่านและย่อเรื่องบทอ่านได้ 

Understand various longer and more complex text such as descriptive text, 
composition, article. Comprehensive reading. Summarize the reading. 

理解各种较长和更复杂的文本，如描述性文本、作文、文章。综合阅读。总结

阅读内容。 

 
ECN305 วธิวีทิยาการสอนภาษาจนี 

Educational science in Chinese Teaching 
汉语教学中的教育科学 

3(2-2-5) 

วิเคราะห์หลักการ แนวคิด สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักการจัดประสบการเรียนรู้ การจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอน สื่อการสอน การวัดและการประมวลผล ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร สาธิตการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาจีนหน้าชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา 

Analyze principles, ideas and content and learning standard in basic 
education. Principles in learning experience management.   Create course description, 
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lesson, teaching techniques, media and measurement and evaluation. Design various 
learning management to encourage learning according to curriculum aim. Can demonstrate 
Chinese teaching and practice teaching in school. 

分析基础教育的原则、思想、内容和学习标准。学习经验管理原则。创建课程

描述、课程、教学技巧、媒体和测量和评估。根据课程目标设计不同的学习管理。能在学校演

示汉语教学和实践教学。 

 
ECN401
  

การวจิยัทางการสอนภาษาจีน 
Research in Chinese Language Teaching 
汉语教学研究 

3(2-2-5) 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาจีน สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ท าวิจัย และ
น าเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาจีน 

Study research procedure in field of Chinese Language Teaching. Retrieve 
and manage data to do research. Systematically present data from sources according to 
Chinese language teaching procedure. 

学习汉语教学领域的研究程序。检索和管理数据进行研究。根据汉语教学程

序，系统地呈现数据来源。 

 
ECN402
  

การแปลภาษาจีน 

Translation 
翻译 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
ตั้งแต่การแปลค า วลี ประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา บทความขนาดสั้น จดหมายประเภท
ต่างๆ และสามารถประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 

Study principles of Chinese – Thai and Thai Chinese translation. Translate 
in level of words, phrase, sentence, text, conversation, short article, letters. Apply the 
principle to Chinese language teaching. 

学习汉-泰和泰-汉互译的原则。翻译单词、短语、句子、文本、对话、短文、

字母。并将这一原则应用于汉语教学中。 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ECN306 ภาษาจนีระดับสูง  
Advanced Chinese 
高级汉语 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาจีนจากงานเขียนแบบตาง ๆ เชน 
บทความจากหนังสือพิมพ วารสาร ความเรียงและเรื่องสั้นจับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้ เรียนรู้วงค าศัพท์ประมาณ 1,200 ค า หรือเทียบเท่า HSK ระดับ 4 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนผ่านสถานการณ์จ าลอง 
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Vocabularies, phrases, structures and grammars from various writing such as 
newspaper article, journal, composition, short story. Comprehensive reading and express 
opinion from the reading. Know 1,200 vocabularies in level of HSK4. Manage leaning 
activities through simulation. 

掌握各种写作的词汇、短语、结构和语法，如报纸文章、期刊、作文、短篇小

说。综合阅读，从阅读中表达意见。知道 1200 个 hsk4级词汇。通过模拟管理学习活动。 

 
ECN206 ศลิปะและวฒันธรรมจนี 

Chinese Arts and Cultures 
汉语艺术与文化 

3(2-2-5) 

ศึกษาลักษณะเด่นของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน เทศกาลส าคัญ ความ
เชื่อ ค่านิยม ดนตรี ปรัชญาแนวคิด มารยาทและการด ารงชีวิตของชาวจีนโดยสังเขป สามารถน าความรู้
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่ได้รับมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เช่น การจัด
บอร์ด จัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน 

Study about Chinese cultures, traditions, festivals, believes, values, music, 
philosophies, ideas and manner. Integrate the knowledge to learning management such 
as manage exhibition and Chinese camp. 

学习中国文化、传统、节日、信仰、价值观、音乐、哲学、思想和礼仪。将知

识整合到学习管理中，如：成果展示和汉语夏令营。 

 

ECN207 ภาษาจนีเพื่อการทดสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจนี (HSK) 1 

Chinese for Standardized Test (HSK) I  
汉语水平考试 (HSK) 1 

3(2-2-5) 

ฝึกทักษะและประมวลความรู้เพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK 3)ในด้าน
ต่างๆ โดยการฝึกท าข้อสอบในลักษณะต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์และประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์โดยมุ่งเน้นการฝึกท าข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนด้านต่างๆ 

Skills practice and rehearse knowledge to prepare for the test( HSK 3) . 
Practice in more complex testing. Study correct vocabularies and sentences usage. 
Emphasize on standardize testing practice. 

通过解答与考试相关的各类试题，积累考试所需的词汇量，掌握各类试题的答

题技巧，学习词汇和句子的正确用法。利用模拟考试对学生进行针对性的提高训练。为参加汉

语水平考试 HSK 三级做准备。 

 
ECN302 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  

General Perspectives of China 
中国概况 

3(2-2-5) 

รู้เบื้องต้นเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจการค้า ประชากร การเมืองการปกครอง 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งชนชาติ ศาสนา และการศึกษาของประเทศจีน
โดยสังเขป ผ่านกระบวนการเรียนการสอนActive Learning 
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Study basic knowledge about China such as geography, economy, 
population, politics, science and technology, ethnographies, religions and education via 
active learning. 

学习地理、经济、人口、政治、科技、民族志、宗教、教育等中国基础知识。 

 
ECN303 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการสอนภาษาจนี 

Technology and Innovation for Chinese Teaching 
汉语教学的技术与创新 

3(2-2-5) 

ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ือการสอน
ภาษาจีน วิเคราะห์และสร้างสื่อการเรียนภาษาจีนทั้งสื่อท ามือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์
หรือโปรแกรมส าเร็จรูป พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสื่อแบบเรียนโดยพิจารณาจากความทันสมัย
และน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้จริง และประเมินคุณภาพของสื่อจากผู้ใช้ เพ่ือสามารถน าสื่อ
ที่ได้ไปเผยแพร่ข้อมูลทางโลกออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

Study about computer program, online media and application to teach 
Chinese. Analyze and create both traditional and electronic media through online or 
instant media. Create criteria to select appropriate media. Evaluate media quality. Publish 
quality media via online channels. 

学习教授汉语的计算机程序、网络媒体和应用程序。通过在线或即时媒体分析

和创建传统和电子媒体。创建条件以选择适当的媒体。评估媒体质量。通过在线渠道发布高质

量的媒体。 

 
ECN307 ภาษาจนีเพื่อการทดสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจนี (HSK) 2 

Chinese for Standardized Test (HSK) I I 
汉语水平考试 (HSK) 2 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: ECN207 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 1 
PREREQUISITE: ECN207 CHINESE FOR STANDARDIZED TEST (HSK) I 

 

ฝึกทักษะและประมวลความรู้เพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK 4)ในด้าน
ต่างๆ โดยการฝึกท าข้อสอบในลักษณะต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์และประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์โดยมุ่งเน้นการฝึกท าข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนด้านต่างๆ 

Skills practice and rehearse knowledge to prepare for the test( HSK 4) . 
Practice in more complex testing. Study correct vocabularies and sentences usage. 
Emphasize on standardize testing practice. 

通过解答与考试相关的各类试题，积累考试所需的词汇量，掌握各类试题的答

题技巧，学习词汇和句子的正确用法。利用模拟考试对学生进行针对性的提高训练。为参加汉

语水平考试 HSK 四级做准备。 
 

ECN308
  

ประวตัิศาสตรจ์นี 
History of China 
中国历史 

3(2-2-5) 
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ศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมประเทศจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง 

Study about important events in China’s history in aspect of politics, 
economic and society from Qing dynasty era to present. 

从夏朝至清朝，中国的政治、经济和社会史上的重大事件的研究和学习。 

 
ECN403 ภาษาจนีเพื่อการทดสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจนี (HSK) 3 

Chinese for Standardized Test (HSK) I I I  
汉语水平考试 (HSK) 3 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: ECN307 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 2 
PREREQUISITE: ECN307 CHINESE FOR STANDARDIZED TEST (HSK) I I 

 

ฝึกทักษะและประมวลความรู้เพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK 5)ในด้าน
ต่างๆ โดยการฝึกท าข้อสอบในลักษณะต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์และประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์โดยมุ่งเน้นการฝึกท าข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนด้านต่างๆ 

Skills practice and rehearse knowledge to prepare for the test( HSK 5) . 
Practice in more complex testing. Study correct vocabularies and sentences usage. 
Emphasize on standardize testing practice. 

通过解答与考试相关的各类试题，积累考试所需的词汇量，掌握各类试题的答

题技巧，学习词汇和句子的正确用法。利用模拟考试对学生进行针对性的提高训练。为参加汉

语水平考试 HSK 五级做准备。 
 

3.2 ชือ่ นามสกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหนง่วชิาการ และคณุวฒุิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรมีความรู้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา นอกจากนี้ให้มีการพัฒนา
อาจารย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหนง่ทางวชิาการ คุณวฒุกิารศกึษา-สาขาวชิา สถาบนัการศกึษา ปทีีจ่บ 
1. นางสาวสุปภาดา อินทรบงกต 
x-xxxx-xxxx1-08-0 
 

อาจารย ์ MLTCFL.(Literature Teaching of 
Chinese as a Foreign Language) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

East China Normal University(China) 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ

2557 
 

2552 
2. นางสาวสุจรรยา ธิมาทาน 
x-xxxx-xxxx3-96-9 
 

อาจารย ์ MTCSOL.(Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages ) 
ค.บ.(ภาษาจีน) 

Guangxi Normal University(China) 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

2558 
 

2556 
3. Ms.Jiaoyue Zhao 
x-xxxx-xxxx2100 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

2558 
2554 

4. Mr.Xiaoxin She 
x-xxxx-xxxx7031 

อาจารย ์ ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
B.Ec.(statistics) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
Hangzhou Dianzi University(China) 

2554 
2544 

5. นายชาญณรงค์ ค าเพชร 
x-xxxx-xxxx6-25-1 

อาจารย ์ กศ.ม.(พลศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
สถาบันราชภฏันครสวรรค์ 

2549 
2553 
2544 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหนง่ทาง

วชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิาเอก) 

ภาระการสอน (ชัว่โมง/ปกีารศกึษา) 
2562 2563 2564 2565 

1. นายปฐวีร์ วิจบ รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ม. 
กศ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

2. นางวิภาภรณ์ บุญยงค์ รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(การประถมศึกษา) 

24 24 24 24 

3. นางกัญภร เอีย่มพญา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

(บริหารการศึกษา) 
(การโฆษณา) 
(ศิลปะ) 

24 24 24 24 

4. นางจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การศึกษาปฐมวัย) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(การจัดการทั่วไป (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)) 

24 24 24 24 

5. นายดรัณภพ เพยีรจัด  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทศันศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

6. นายทรงพล ศุขสุเมฆ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
รป.ศ. 

(การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
(การบริหารบุคคลากรภาครัฐ) 

24 24 24 24 

7. นางทิพย์วิมล วังแกว้หิรัญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน  
จิตวิทยาการศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทวัดผล 

24 24 24 24 

8. นางสาวธัญญภัสร์  
ศิรธัชนราโรจน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 
 

ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

(วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์
และการให้ค าปรกึษา) 
(อุดมศึกษา) 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24 24 24 24 

9. นายบุญรัตน์ แผลงศร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

10. นางสาวพจนยี์ มั่งค่ัง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(การบริหารการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 

11. นายพอเจตน ์ธรรมศิริขวัญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
กศ.ม. 
วท.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(หลักสูตรและการสอน) 
(พลศึกษา) 

24 24 24 24 

12. นางสาววราภรณ์ สินถาวร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

13. นางวันทนีย์ บางเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม. 

MSpec.ED 
 

  กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
(Special Education 
University of Newcastle) 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

24 24 24 24 
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ล าดบั ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหนง่ทาง

วชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิาเอก) 

ภาระการสอน (ชัว่โมง/ปกีารศกึษา) 
2562 2563 2564 2565 

14. นายศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(พัฒนศึกษาศาสตร์) 
(การประถมศึกษา) 
(ประวัติศาสตร-์ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

15. นางสมบูรณ์ ศุภจริยาวัตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

16. นายสุชิน นธิิไชโย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ม. 
ค.บ. 

(เทคโนโลยีการศึกษา) 
(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

24 24 24 24 

17. นางสุนาฏ  จันทนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. 
ค.บ. 

(โสตทัศนศึกษา) 
(ฟิสิกส์) 

24 24 24 24 

18. นางอังคณา กุลนภาดล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศษ.ม 
ค.บ. 

(สถิติ วัดผลและวิจัยการศึกษา) 
(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 

19. นายกฤษฎา พลอยศรี อาจารย์ ค.ม. 
ค.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

24 24 24 24 

20. นางสาวจิรัชญา  โคศิลา อาจารย์ ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

21. นายฉัตรชัย ประภัศร  อาจารย์ ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
(พลศึกษา) 
(พลศึกษา) 

24 24 24 24 

22. นายธนเทพ ศิริพัลลภ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศษ.บ. 

(ประวัติศาสตร์) 
(สังคมศึกษา) 

24 24 24 24 

23. นางสาวเนติมา พัฒนกุล อาจารย์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

(ภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

24. นางประกอบกูล นาคพิทกัษ ์ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 
(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

24 24 24 24 

25. นางประภาพร ชนะจีนะศักดิ ์ อาจารย์ กศ.ม. 
ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

26. นางพรทิพย์ ค าชาย อาจารย์ ศษ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(การบริหารการศึกษา) 
(คหกรรมศาสตร์) 

24 24 24 24 

27. นางสาวพรทิพย์ อ้นเกษม อาจารย์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(บริหารการศึกษา) 
(การจัดการทั่วไป(การตลาด)) 

24 24 24 24 

28. นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน ์ อาจารย์ M.A. 
ศน.บ. 

(ปรัชญาอินเดีย) 
(ศึกษาศาสตร์) 

24 24 24 24 

29. นายวิทยา เต่าสา อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิศาสตร์) 
(ภูมิศาสตร์) 

24 24 24 24 

30. นางวรรณา รัตนประเสริฐ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(จารึกภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

31. นายสมศักดิ์ เอีย่มคงสี อาจารย์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การอุดมศึกษา) 
(อุดมศึกษา) 
(การประถมศึกษา) 

24 24 24 24 

32. นายสรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ ปร.ด. 
 
 

Ph.D. 
กศ.ม. 

(วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์
และการให้ค าปรกึษา) 
(Counseling Psychology) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24 24 24 24 
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ล าดบั ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหนง่ทาง

วชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิาเอก) 

ภาระการสอน (ชัว่โมง/ปกีารศกึษา) 
2562 2563 2564 2565 

ศษ.บ. 
ศษ.บ. 

 
ศษ.บ. 
ศศ.บ. 

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(วิจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 
รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ 
(ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

33. นางสาวสุทธิษา สมนา อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิศาสตร์) 
(ภูมิศาสตร์) 

24 24 24 24 

34. นายสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล อาจารย์ กศ.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(อุดมศึกษา) 
(พลศึกษา) 
 

24 24 24 24 

35. นางสาวสุวัชราพร สวยอารมณ์ อาจารย์ วท.ม. 
ศศ.บ. 

(จิตวิทยาคลินิก) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24 24 24 24 

36. นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต อาจารย์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การวัดผลการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
หลักสูตรมีอาจารย์พิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.2.3.1 ได้รับเลือกสรรจากบุคคลผู้มีคุณวุฒิ  มีความรู้  มีประสบการณ์และผลงานที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาและเรื่องที่สอน และ 

3.2.3.2 มีความเข้าใจและยอมรับในหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นทุกประการ และ 

3.2.3.3 ผลงานเตรียมการสอนของอาจารย์นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของรายวิชา
และจะมีการเก็บรวบรวมไว้ในที่รวบรวมเอกสารวิชาการของรายวิชานั้นๆ พร้อมกับผลงานของผู้เรียนและ
จากแหล่งวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้สอนและผู้เรียนรุ่นต่อไป และ 

3.2.3.4 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2558  

3.2.4 เกณฑค์ุณสมบัตผิูส้อนวชิาชพีครู 
คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง 
คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่าน
การประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและ
ประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
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2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  1 ปี  และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 

3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ 
งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 
ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 

บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 
4. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ การ
นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัด 
การเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของการฝึกประสบการณว์ชิาชพี  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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3 ) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเรียนรู้                    
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การ
วัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึก
ในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1  ภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษาท่ี  1  
2. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 2  ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษาท่ี  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3  ภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษาท่ี  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4  ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษาท่ี  4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศกึษาที่ ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ จ านวนชัว่โมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 หน่วยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ช่ัวโมง 
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 20 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หนว่ยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 6 ช่ัวโมง 
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 20 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3 หน่วยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 9 ช่ัวโมง 
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 24 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต ฝึกสอนและปฏิบตัิงานอ่ืนในสถานศึกษา  
1 ภาคการศึกษา 

 
5. กจิกรรมเสริมความเปน็คร ู(Teacher Enhancing Activities) 

กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ เป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
         1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
  2) กิจกรรมจิตอาสา และ/หรือ จิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
  3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
  4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ ศาสตร์พระราชา 
  5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาติ 
  6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
  7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
  8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
  10) กิจกรรมทางวิชาการ 
  11) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
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6. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั   
6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได ้
6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาผู้เรียน 
6.2.4 พัฒนาโครงงานหรืองานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

6.3 ช่วงเวลา  
ปีการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

6.4 จ านวนหน่วยกิต 
รวมอยู่ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 

6.5 การเตรียมการ  
มีการเรียนวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดท าโครงการอบรมการท าวิจัย

ทางการศึกษาเบื้องต้นในชั้นปีที่ 3 ก่อนการท าการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยทางการศึกษาเป็น
รายบุคคลในชั้นปีที่ 4 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา มีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 

6.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะ
การท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 
 
1. การพฒันาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตาม                 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียน
รู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ
การสอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของ
ภาษาจี น  และมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พครู  รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับ
การสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ 
เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้  ใฝ่
ก้าวหน้า รับฟัง ความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

 
2. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น  
 ผลการเรียนรู้ในตารางแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
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    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
    3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
        4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

        2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
  3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
  4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
  5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated 
Learning: SIL)  
  6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
  7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
        2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
  2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
  4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
  6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.2 ด้านความรู้ 

  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
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ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ                
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics: STEM Education)   ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การ
แปลภาษา ต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือ
พัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้  การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 
 3) มีความรู้  เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน                  
ความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)  
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated 
Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
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   10) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
   11) การเรียนรู้ผ่านคอร์สการเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOC) 
   12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  1) วัดและประเมินจากการทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่
เน้นทฤษฎี 

  2) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ เป็นการวัดผล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา ค้นคว้า การวิจัยในชั้น
เรียน เป็นต้น 

  3) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  4) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
  5) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  6) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม  (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน                    
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
   2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
   3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
   4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
   7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
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   8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
    12) การเรียนรู้ผ่านคอร์สการเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOC) 
    13) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม  
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
   3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated 
Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
   7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
   3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน               
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเรียนผลงาน 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
   2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated 
Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ                
ด้านการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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                    4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้ เรียน                
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
 2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน             
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท า งานกับ            
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ                 
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
   2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School-integrated 
learning: SIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (-Productive-based learning ) 
 8) การเรียนรู้เป็นทีม (Team-based Learning) 
 9) การเรียนรู้ผ่านคอร์สการเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOC) 
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  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 3.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ  การบูร
ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics: STEM Education)   ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
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3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม  

2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
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ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเรียนผลงาน 
 3.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน  การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ  การ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง
ปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลและความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใชเ้ทคโนโลย ี

วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร 

EED101 ทักษะการพูดและการฟงัภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1                         
EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2                         
EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5) 3                         
EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 1                         
กลุม่วชิามนษุยศาสตร ์
EED304 สุนทรียะ 3(2-2-5) 3                         
กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
EED104 พลเมืองที่เข็มแข็ง  3(2-2-5) 1                         
EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 3                         
กลุม่วชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 3                         
EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 2                         
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 2                         
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ  
 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 4.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ( Science 
Technology Engineering and Mathematics: STEM Education)   ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การ
แปลภาษา ต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือ
พัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้  การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 
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3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม  

2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
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ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเรียนผลงาน 
 4.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน  การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ  การ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง 
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ (กลุ่มวชิาชพีครบูังคบั) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง
ปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลและความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลย ี
วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 2                         
EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 3                         
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
           การศึกษาและการเรียนรู ้

3(2-2-5) 2                         

EPG101 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1        -                 
ECI101 การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 1                         
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2                         
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 2                         
EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 1                         
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
           ความเป็นครู 

3(2-2-5) 1                         

EED402 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) 4                         
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1(0-3-0) 1                         
EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(0-6-0) 2                         
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3(0-9-0) 3                         
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(240) 4                         
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ (กลุ่มวชิาเอก) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง
ปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลและความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตัวเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลย ี
วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECN101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 1                         
ECN102 ระบบเสียงภาษาจีน 3(2-2-5) 1                         
ECN103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 1                         
ECN204 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 2                         
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 1                         
ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) 2                         
ECN202 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 2                         
ECN203 การเขียนภาษาจีน 3(2-2-5) 2                         
ECN306 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 3                         
ECN205 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(2-2-5) 2                         
ECN206 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 2                         
ECN207 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 1 3(2-2-5) 2                         
ECN301 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 3(2-2-5) 3                         
ECN302 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัประเทศจีน 3(2-2-5) 3                         
ECN303 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจนี 3(2-2-5) 3                         
ECN304 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 3                         
ECN305 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 3                         

ECN401 การวิจัยทางการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 4                         
ECN307 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 2 3(2-2-5) 3                         
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ชื่อรายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง
ปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลและความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตัวเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลย ี
วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ECN308 ประวัติศาสตร์จีน 3(2-2-5) 3                         
ECN402 การแปลภาษาจีน 3(2-2-5) 4                         
ECN403 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 3 3(2-2-5) 4                         
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
 
1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ให้มกีารทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา โดย 

2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร อาทิ (1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรง

สาขา (2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ (3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
2.1.3 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการ
สอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่คุรุสภาก าหนด 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา 
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
          เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ข้อ 49 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
(1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดเฉพาะ โดยมีค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
(2) มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 20 
(3) มีความประพฤติดี 
(4) ไม่มีภาระหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
(5) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(6) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 50 การขอส าเร็จการศึกษา 
(1) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 49 ต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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(2) กรณีที่นักศึกษายังไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในสองสัปดาห์ก่อน
การสอบปลายภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพ่ิมเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแล้วต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 20 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
 
1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม ่
 1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู  การ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 1.4 การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ

และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 
2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ประจ า 

2.1 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
 2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.4 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
  



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ หน้า  66 
 

หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับ   
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียน ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการด าเนินงาน
ดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนนิการ เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้
ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู้สอน ที่เป็นผู้น า
ด้านการพัฒนา องค์ความรู้และ
สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 

 

1. จัดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 
3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน    
ในหลักสูตรหรือวิชาการ 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. ส ารวจความต้องการ
ความรู้ ทักษะของนักศึกษา 
เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร 

6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 

ความทันสมัยและมีการปรับปรุง 
สม่ าเสมอ 

2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี   
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
5. มีการน าผลการประเมินผล
การส ารวจความต้องการความรู้  
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร  
6. มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  
เน้นประสบการณ์จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา      
การเรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา

1. มีแผนการสอนและสื่อการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. มีจ านวนวิชาเรียนที่มีภาค    
ปฏิบัติวิชาชีพครู มากกว่า 1 
รายวิชา  
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เป้าหมาย การด าเนนิการ เกณฑ์การประเมนิผล 
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานในสาขาวิชาชีพครู  

 

3. ประ เ มิ น ม าต ร ฐ า น ข อ ง
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก 
 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี   
2.  มี ฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ผลงานทางวิ ชาการทุ กภาค
การศึกษา 
 
3. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนักศึ กษา
น ามาปรับปรุงหลักสูตร  

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัต ิดังนี 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู พัฒนาความรู้สึก
ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 

2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี
ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ การ
คิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง ผู้เรียน 
ให้เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง 
ผู้เรียน และสังคม 

6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึก
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่น
ในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  มีค่านิยม 

เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู โดยสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู  
และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด  

3.1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

3.1.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

3.1.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู  การปฐมนิเทศ

เกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุข    
การเตรียมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพครู 

3.3 การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่  การส าเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  
โดยหลักสูตรก าหนดชั้วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรม โดยดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะก ากับและติดตามอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและติดตามการจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษา  เพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา อีกทั้งใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
4.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
4.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน            
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
คณาจารย์ใหม่ 
1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู       

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3. การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ

และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
คณาจารย์ประจ าการ 
1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับ   
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

5.2 การเรียนการสอน 
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาไม่

น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผลประเมินผลตาม

สภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือการทดสอบย่อย 
การทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุ่มและอิง
เกณฑ์ จ าแนกตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาคดังนี้  รายวิชาทฤษฏี 
60:40 รายวิชาปฏิบัติ 70:30 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
เป้าหมาย การด าเนนิการ เกณฑ์การประเมนิผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพ 
แวดล้อมให้เหมาะสมกับ      
การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือให้               

การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์และตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

 1) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่เรียนที่มีคอมพิวเตอร์พกพา 
(อาคาร 2 3 4 และ 8) และอุปกรณ์ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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2) ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) (อาคาร 4) 
ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน (ห้อง 4464) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 8 ชั้น 2 และ ชั้น 3) 
ห้องปฏิบัติการภาษา (ห้อง 8304) และห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ  

3) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4) ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา โดยสื่อต่างๆ มี
ความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 

5) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันฝ่ายผลิตและพัฒนาครู กับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา  (Work 
Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย 

6) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
7) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ  และต าราที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อมีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วย 

ในส่วนของคณะครุศาสตร์จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะครุศาสตร์จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือ่งฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะครุศาสตร์มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของ        

คณะครุศาสตร์ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เปา้หมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 
1. จัดให้มีห้องเรียน ทรัพยากร 
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อม เพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ              
มีประสิทธิภาพ  

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียม
จัดสร้างสื่อส าหรับการทบทวน
การเรียน 
2.จัดเตรียมห้องเรียนที่มีเครื่องมือ
ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษามีความ

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่ อการ ให้ บริ ก าร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ ทุกปี
การศึกษา 
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เปา้หมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 
 พร้อมในการภาคทฤษฎีและฝึก

ปฏิบัติ 
3 . จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษา 
และหาความรู้ เ พ่ิมเติมได้ด้วย
ต น เ อ ง  ด้ ว ย จ า น ว น แ ล ะ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้  

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตวับ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี               

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

X X X X X 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ หน้า  73 
 

 ตวับ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล                 
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
อบรมหรือค าแนะน าด้ านศาสตร์วิชาครู และ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็น
ประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับ                    
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 50 ที่ส าเร็จในแต่ละปี
การศึกษา 

   X X 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสตูร 
 
1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

1.1 การประเมนิกลยทุธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน             

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ  ว่ามี                
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถ               
ชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา                   
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย  16 สัปดาห์ หรือ 288  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไป
นิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน              
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 4 ปี 

 
4. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ให้สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของการใช้ครูของประเทศ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล หากผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของ
ผู้ เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่ าเกณฑที่ก าหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายงาน
กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามแนวทางที่เหมาะสม 
 ในปีที่ 5 ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทบทวนปรับเกณฑ์ข้ันต่ าของ
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก าหนดอัตราส่วน
ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่หลักสูตรก าหนด 
เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ในการปฏิบัติงานจริง   
 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จ านวนปี) ที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายรัฐบาล 
 
5. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
          จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อ ย                    
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท า
ทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  1 
 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 
ว่าดว้ยการจดัการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 

 
ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 

ว่าดว้ยการจดัการศกึษาระดับปรญิญาตร ี (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 
ว่าดว้ยการจดัการศกึษาระดับปรญิญาตร ี(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูรเดมิ พ.ศ.2559 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ หน้า  96 

 

ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอยีดโครงสรา้งหลกัสตูรก่อนและหลงัการปรบัปรงุของสาขาวชิาการสอนภาษาจนี 
หลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสตูรปรบัปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรบัปรงุ 

ชือ่หลกัสตูรและปรญิญา 
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education ( Chinese Teaching) 
วชิาเอก การสอนภาษาจีน 
จ านวนหนว่ยกติ 169 หน่วยกิต 
รปูแบบของหลกัสตูร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ี

 
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Teaching of Chinese 
วชิาเอก การสอนภาษาจีน 
จ านวนหนว่ยกติ 139 หน่วยกิต 
รปูแบบของหลกัสตูร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี

 
ปรับหลักสูตรจากเดิม ค.บ.5 ปี สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

(169 หน่วยกิต) เป็น ค.บ.4 ปี สาขาวิชาการสอนภาษาจีน(139 
หน่วยกิต) เพื่อให้สอดคล้องกับที่คุรุสภาได้มีมาตรฐานวิชาชีพครู  
พ.ศ.2561 ในส่วนมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ 5 
สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมถึงสอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
ปี พ.ศ.2562  ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 

ปรชัญา ความส าคญั วตัถปุระสงคแ์ละคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคข์อง
หลกัสตูร 
ปรชัญา 

มุ่งผลิตครูวิชาชีพชั้นสูงด้านการสอนภาษาจีน ที่มีความรู้คุณธรรมและ
จริยธรรมมุ่งเน้นการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ความส าคญั 

ปัจจุบันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็น
สาขาวิชาที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนและองค์กรความรู้ด้านจีนศึกษา 
อาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ
มั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันอีกทั้ง
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ ให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงมั่งค่ังและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้แต่

 
 

ปรชัญา 
ผลิต พัฒนา ครูภาษาจีนและนักวิจัยสื่อการศึกษาคุณภาพสูง  ที่มี คุณธรรม 

จริยธรรม ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
(ค าอธิบายปรัชญา: ผลิตครูภาษาจีนที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ

บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา
และพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา) 
 
ความส าคญั 

ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่
จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซ่ึงได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน 
เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถ
ช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การ
ปลูกฝังความรู้  ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

 
 

ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และปรัชญาของคณะครุศาสตร์ 
และเพิ่มค าอธิบายปรัชญาเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร ค.บ. (การสอนภาษาจีน) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ได้จัดท าร่วมกัน 

 
 
 

ปรับความส าคัญของหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่งได้จัดท าร่วมกัน 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสตูรปรบัปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรบัปรงุ 
ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซ่ึงได้แก่เยาวชนของชาติ
เสียก่อนเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุก
ด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความส าคัญ
ยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในอนาคตข้างหน้า ภาษาจีนเป็น
วิชาที่มีความส าคัญต่อการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติจากที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาษาจีนมีบทบาทในการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ ในทวีป
เอเชียมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต แต่ปัจจุบันปัญหาที่ส าคัญของประเทศในด้าน
การศึกษาคือ ปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนทั้งในโรงเรียนรัฐบาลที่จัด
การศึกษาแบบสามัญและเป็นห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษาแบบสามภาษาและหลักสูตรนานาชาติดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะผลิตบัณฑิต
ด้านการสอนภาษาจีนเพื่อมาพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงและเพื่อเพิ่มอัตราก าลัง
ครูสอนภาษาจีนในประเทศโดยผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมพร้อม
ที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรมีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และ
เส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอันจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
การศึกษาของชาติ 
วตัถปุระสงค ์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและ

ศิลปวัฒนธรรมจีน 
1.3.2 มีความสามารถในการพจิารณาแสวงหาความรู้ และเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการวิชาชีพและสังคมอย่างสมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทน ใจ

กว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู  อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.3.2 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาภาษาจีน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง มีความรู้ความสามารถในด้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ตรงกับ มาตรฐานวิชาชีพคุรุ
สภา ปี 2561 รวมถึงเป็นไปตามศาสตร์ด้านภาษาจีนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
ปี 2562 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสตูรปรบัปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรบัปรงุ 
1.3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข

ปัญหาและข้อโต้แย้ง 
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ

รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ 
1.3.5 มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.4.1มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน สามารถใช้ภาษาจีนในการศึกษาค้นคว้าด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม วรรณคดีและภาษาศาสตร์ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประยุกต์ข้อมูลความรู้
ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตน น าความรู้ไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาความรู้  และใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการวิชาชีพและสังคมอย่าง
สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียน และแปล 

1.4.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาและข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการประกอบสัมมาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และสร้างสรรค์สังคม 

การสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.3 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.4 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงและมีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

1.3.5 เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่  และเส้นทางวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้า สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

1.3.6 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน สามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู 
พัฒนาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อ
วิชาชีพครูและชุมชน 

1.4.2 เป็นคนด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก 
ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรง
บันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

1.4.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
คิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู ้มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ตรงกับ มาตรฐาน
วิชาชีพคุรุสภา ปี 2561 รวมถึงเป็นไปตามศาสตร์ด้านภาษาจีนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  (TQF) ด้านครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ ปี 2562 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสตูรปรบัปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรบัปรงุ 
1.4.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ

รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ โดยผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ 

1.4.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน โดยมีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนทั้งสี่ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถ
คิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้าม
วัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนา
ความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการ
จัดเนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรง
บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การ
สอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
พัฒนาตนเอง ผู้เรียน และสังคม 

1.4.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึก
ไทยและจิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความ
ยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี 
กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
1. นางสาวชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล 
2. นางสาวสุจรรยา ธิมาทาน 
3. นางสาวสุปภาดา อินทรบงกต 
4. Ms.Jiaoyue Zhao 
5. Mr.Xiaoxin She 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
1. นางสาวสุปภาดา อินทรบงกต 
2. นางสาวสุจรรยา ธิมาทาน 
3. Ms.Jiaoyue Zhao 
4. Mr.Xiaoxin She 
5. นายชาญณรงค์ ค าเพชร 

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยค านึงถึงคุณสมบัติ
อาจารย์ให้เป็นไปตาม TQF และเป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามที่ สกอ.ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูรเดมิ พ.ศ. 2559 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 ตามโครงสรา้งหมวดวิชา 

หลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ปี) สาระการปรบัปรงุ 
จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    1.3 - 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 
     
2.2 กลุ่มวิชาเอก 
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก   
 2.2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 
 

169 หน่วยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

- 
9 หน่วยกิต 

 
 

133 หน่วยกิต 
54 หน่วยกิต 
50 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

 
79 หน่วยกิต 
69 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                     
 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                    
     
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                                     
              2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                                  
              2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา             
     
2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                        
              2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก   
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                          

139 หน่วยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

103 หน่วยกิต 
40 หน่วยกิต 
28 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
63 หน่วยกิต 
42 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตรลดลง                           30 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวนหนว่ยกิตคงเดิม  
    เป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แห่ง ก าหนดร่วมกัน 10 วิชา 
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนหนว่ยกิตลดลง 30 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนหนว่ยกิตลดลง 14 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ จ านวนหน่วยกิตลดลง 22 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือกเปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาปฏบิัติการสอนใน 
                      สถานศึกษา และหนว่ยกิตเพิ่มขึ้น 8 หนว่ยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนหน่วยกิตลดลง 16 หน่วยกิต  
              2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวนหนว่ยกิตลดลง 27 หน่วยกิต 
              2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 17 หน่วยกิต 
              2.2.3 ยกเลิกกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนหนว่ยกิตคงเดิม 
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ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูรเดมิ พ.ศ. 2559 และหลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หมวดวชิาเฉพาะ กลุม่วิชาชพีครู 
หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ปี) หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ปี) สาระการปรบัปรงุ 

กลุม่วชิาชพีครบูงัคบั 50 หนว่ยกติ กลุม่วชิาชพีครบูงัคบั 31 หนว่ยกติ กลุม่วชิาชพีครบูงัคบั จ านวนหนว่ยกิตลดลง 19 หนว่ยกติ 
   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา เพิ่มหน่วยกิต ชัว่โมงบรรยายเท่าเดิม                   
   ปรับเพิ่มชัว่โมงปฏบิัติ และชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
   ปรับเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม ปรับชัว่โมง 
   บรรยายเป็น 2 คาบ ปรับให้มีชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 5 คาบ 
   ปรับรหัสวิชา  
   
ปรับรูปแบบการสอนให้มีการสอนร่วมกบัสาขาวิชาเอก 
   ยกเลิกรายวิชา 
   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
   ปรับรหัสวิชา 
   ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
   
 รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนว่ยกิต และคาบเรียน 
 
   ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหนว่ยกิต  
 
   เพิ่มรายวิชา 

ETH101 
EEN101 
EED301 
EED401 
EED501 
EED502 
EFA101 
EFA102 
ECI201 
ECI301 
 
ECI401 
EET201 
EET301 
EMR301 
EMR401 
EPG201 
EPG301 
EFA201 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับคร ู
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศส าหรับครู 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 
การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
การศึกษาและความเป็นคร ู
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
การพัฒนาหลกัสูตร 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
การศึกษาแบบเรียนรวม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
สื่อสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
จิตวิทยาการศึกษา 
การแนะแนวและการให้ค าปรกึษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
6(240) 
6(240) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ           3(2-2-5) 
            และจิตวิญญาณความเป็นครู 
ECI101 การพัฒนาหลักสูตร                           3(2-2-5) 
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                   3(2-2-5) 
 
 
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5) 
           เพือ่การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้            3(2-2-5) 
EMR301 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    3(2-2-5) 
EPG101 จิตวิทยาส าหรับครู                             3(2-2-5) 
 
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกัน       3(2-2-5) 
           คุณภาพการศึกษา 
EED402 ครุนิพนธ์                                        1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 4 หนว่ยกิต   ยกเลิกกลุ่มวิชา 
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            12 หนว่ยกิต 

EED108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1               1(0-3-0) 
EED205 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2               2(0-6-0) 
EED306 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3               3(0-9-0) 
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4              6(240) 

เพิ่มกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ตารางเปรยีบเทยีบหลักสตูรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2562 หมวดวชิาเอก  
หลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสตูรปรบัปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรบัปรงุ 

หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก)79หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 63หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตลดลง 16 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตลดลง 27 หน่วยกิต 
ECN103 
ECN101 
ECN104 
ECN201 
ECN202 
 
 
 
ECN413 
 
ECN405 
 
ECN303 
ECN310 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECN102 
ECN203 
ECN204 
 

ภาษาจีนระดับต้น 1 
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
การฟังและการพูดภาษาจีน  1 
ภาษาจีนระดับต้น 2 
การฟังและการพูดภาษาจีน  2 
 
 
 
ภาษาจีนระดับสูง 
 
หลักไวยากรณ์ภาษาจีนส าหรับครู 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับอกัษรจีนเบื้องต้น 
ภาษาจีนระดับต้น 3 
การฟังและการพูดภาษาจีน  3 
 

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) 
3(2-2-5) 

 
 
 

   
 
 

 
 

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

 

ECN101 
ECN102 
ECN103 
ECN204 
ECN104 
ECN201 
ECN202 
ECN203 
 
 
ECN205 
 
ECN301 
 
 
 
ECN304 
ECN305 
ECN401 
 
ECN402 
 
 

ภาษาจีนระดับต้น 1 
ระบบเสียงภาษาจีน 
การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
ภาษาจีนระดับต้น 2 
การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
ภาษาจีนระดับกลาง 
การอ่านภาษาจีน 1 
การเขียนภาษาจีน 
 
 
ไวยากรณ์ภาษาจีน 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 
 
 
 
การอ่านภาษาจีน 2 
วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 
การวิจยัทางการสอนภาษาจีน 
 
การแปลภาษาจีน 
 
 

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) 
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) 
 

3(2-2-5) 
 
 

ปรับรหัสวิชาและค าอธบิายรายวิชา 
ปรับชื่อวิชารหัสวิชาและค าอธิบายรายวชิา 
ปรับรหัสวิชาและค าอธบิายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชาและค าอธบิายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชาและค าอธบิายรายวิชา 
รายวิชาใหม ่
รายวิชาใหม ่
รายวิชาใหม ่
ปรับรหัสวิชาและค าอธบิายรายวิชา เปลียนจาก
วิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
ปรับชื่อวิชารหัสวิชาและค าอธิบายรายวชิา 
รายวิชาใหม ่
ปรับชื่อวิชารหัสวิชาและค าอธิบายรายวชิา 
ปรับรหัสวิชาและค าอธบิายรายวิชา เปลียนจาก
วิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
 
รายวิชาใหม ่
รายวิชาใหม ่
รายวิชาใหม ่
 
รายวิชาใหม ่
 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสตูรปรบัปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรบัปรงุ 
ECN205 
 
ECN301 
ECN302 
 
ECN304 
ECN305 
ECN306 
ECN307 
 
ECN308 
ECN309 
ECN401 
ECN402 
ECN404 

การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 1 
 
การฟังและการพูดภาษาจีน  4 
การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 2  
 
ภาษาจีนระดับกลาง 1 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1 
เรียนภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย 
การพัฒนาความสามารถในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3 
 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 
ภาษาจีนระดับกลาง 2 
การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

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

ปรับรหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา เปลียน
จากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
ยกเลิกรายวิชา 
ปรับรหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา เปลียน
จากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ปรับรหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา เปลียน
จากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 6 หนว่ยกิต กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 0 หนว่ยกิต จ านวนหนว่ยกิตเพิ่มขึ้น 0 หน่วยกิต 
ECN403 
ECN406 

การบูรณาการและจัดการเรียนภาษาจีน 1 
การบูรณาการและจัดการเรียนภาษาจีน 2 

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

   ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 4หนว่ยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก 21หนว่ยกิต จ านวนหนว่ยกิตเพิ่มขึ้น 17 หน่วยกิต 
ECN211 
ECN212 
ECN213 
ECN311 
ECN312 
ECN411 
ECN412 
ECN414 

การใช้เพลงภาษาจีนเพื่อการสอน 
ชาวไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย 
นิทานสุภาษิตจีน 
ศิลปะการเขียนอกัษรจีน 
ภาษาจีนส าหรับการท่องเท่ียว 
ภาษาจีนเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน 3 
การกล่าวสุนทรพจนภ์าษาจีน 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ECN306 
 
ECN206 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษาจีนระดับสูง 
 
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ปรับรหัสวิชาและค าอธบิายรายวิชา เปลียนจาก
วิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
รายวิชาใหม ่
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หลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสตูรปรบัปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรบัปรงุ 
ECN207 
 
ECN302 
 
ECN303 
ECN307 
 
ECN308 
ECN403 
 

ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 1 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน 
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 2 
 
ประวัติศาสตร์จีน 
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 3 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

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

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

ปรับรหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา เปลยีน
จากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
ปรับรหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา เปลียน
จากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
รายวิชาใหม ่
ปรับรหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา เปลียน
จากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
รายวิชาใหม ่
ปรับรหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา เปลียน
จากวิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 
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ภาคผนวก  3 
 

ผลงานทางวชิาการ การคน้ควา้ วจิยั หรอืการแต่งต ารา 
รวมทัง้ภาระการสอนทัง้ทีม่อียูแ่ลว้และทีจ่ะมใีนหลกัสตูรนี้ 

ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยป์ระจ า 
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อาจารย์ประจ าหลกัสตูร อาจารย์ประจ า 

หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดบั 

ชื่อ–สกลุ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  คณุวฒุิ
การศกึษา (สาขาวชิา) 

มหาวทิยาลยั/สถาบนั,ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์
 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปกีารศกึษา) 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 

1. นางสาวสปุภาดา อนิทร
บงกต 
x-xxxx-xxxx1-08-0 
อาจารย ์
MLTCFL.(Literature 
Teaching of Chinese as a 
Foreign Language) 
East China Normal 
University (China),2557 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ,2552 

 

เอกสารการสอน 
-  
หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
- Mr.Xiaoxin She, สุ
จรรยา ธิมาทาน, ชนิ
กานต ์รัตนชัยไพศาลกลุ, 
สุปภาดา อินทรบงกต,  
Jiaoyue Zhao. (2561). 
การประเมินหลักสตูร
ครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
ราชนครินทร์วิจัย ครั้งท่ี 
9 วันท่ี 3 – 4 เมษายน 
2561. น.607-615. 
ประสบการณก์ารสอน 
2 ·มิ.ย.– ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-ครูอัตราจ้างแผนวิชา
ภาษาจีน   โรงเรยีน
เทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ด ารงประชาสรรค์)  

วิชาเอกทุกวิชา 
วิชาปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษาทุก
วิชา 
 

AGE212 ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 
ECN315 ภาษาจีน
ส าหรับคร ู

24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชื่อ–สกลุ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  คณุวฒุิ
การศกึษา (สาขาวชิา) 

มหาวทิยาลยั/สถาบนั,ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์
 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปกีารศกึษา) 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 

สาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
-สอนภาษาไทยให้กับครู
จีนอาสาสมัครที่มาสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย 
-ล่ามภาษาจีน 

2. นางสาวสจุรรยา ธมิาทาน 
x-xxxx-xxxx3-96-9 
อาจารย ์
MTCSOL.(Teaching  
Chinese to Speakers of 
Other Languages ) 
Guangxi Normal 
University (China),2558 
คบ.(ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์,2556 

 

เอกสารการสอน 
-  
หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
- Mr.Xiaoxin She, สุ
จรรยา ธิมาทาน, ชนิ
กานต ์รัตนชัยไพศาลกลุ, 
สุปภาดา อินทรบงกต,  
Jiaoyue Zhao. (2561). 
การประเมินหลักสตูร
ครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราช
นครินทร์วิจัย ครั้งท่ี 9 
วันท่ี 3 – 4 เมษายน 
2561. น.607-615. 
ประสบการณก์ารสอน 
1 ก.ย.– ปัจจุบัน 
ประสบการณ์ท างาน 
-เป็นล่ามให้มลูนิธ ฝ่อถัง 
-สอนภาษาจีนให้มลูนิธิ 
ฝ่อถัง 

วิชาเอกทุกวิชา 
วิชาปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษาทุก
วิชา 
 

AGE212 ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 
ECN315 ภาษาจีน
ส าหรับคร ู

24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชื่อ–สกลุ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  คณุวฒุิ
การศกึษา (สาขาวชิา) 

มหาวทิยาลยั/สถาบนั,ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์
 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปกีารศกึษา) 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 

-นิเทศการสอน 
3. Ms.Jiaoyue Zhao 

x-xxxx-xxxx2-10-0 
อาจารย ์
ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน) 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ,2558 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์,2554 

เอกสารการสอน 
-  
หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
- Mr.Xiaoxin She, สุ
จรรยา ธิมาทาน, ชนิ
กานต ์รัตนชัยไพศาลกลุ, 
สุปภาดา อินทรบงกต,  
Jiaoyue Zhao. (2561). 
การประเมินหลักสตูร
ครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราช
นครินทร์วิจัย ครั้งท่ี 9 
วันท่ี 3 – 4 เมษายน 
2561. น.607-615. 
ประสบการณก์ารสอน 
1 มิ.ย.– ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยกรด้านภาษาจีน 
- วิทยากรด้านการจดั
ค่ายภาษาจีน 
- ครูผู้สอนภาษาจีน ม.1 
ถึง ม.3 

วิชาเอกทุกวิชา 
วิชาปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษาทุก
วิชา 
 

AGE212 ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 
ECN315 ภาษาจีน
ส าหรับคร ู

24 24 24 24 

4. Mr.Xiaoxin She 
x-xxxx-xxxx7-03-1 
อาจารย ์

เอกสารการสอน 
-  
หนงัสอื/ต ารา 

วิชาเอกทุกวิชา 
วิชาปฏิบัติการ
สอนใน

AGE212 ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 

24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชื่อ–สกลุ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  คณุวฒุิ
การศกึษา (สาขาวชิา) 

มหาวทิยาลยั/สถาบนั,ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์
 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปกีารศกึษา) 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร์,2554 
B.Ec.(statistics) 
Hangzhou Dianzi 
University(China),2544 

-  
ผลงานวจิยั 
- Mr.Xiaoxin She, สุ
จรรยา ธิมาทาน, ชนิ
กานต ์รัตนชัยไพศาล
กุล, สุปภาดา อินทร
บงกต,  Jiaoyue 
Zhao. (2561). การ
ประเมินหลักสูตรครุศา
สตรบณัฑติ สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาตริาชนครินทร์
วิจัย ครั้งท่ี 9 วันท่ี 3 – 
4 เมษายน 2561. น.
607-615. 
- Mr.Xiaoxin She. 
(2561).ปัญหาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์.
รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งท่ี 9 

สถานศึกษาทุก
วิชา 
 

ECN315 ภาษาจีน
ส าหรับคร ู
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ล าดบั 

ชื่อ–สกลุ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  คณุวฒุิ
การศกึษา (สาขาวชิา) 

มหาวทิยาลยั/สถาบนั,ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์
 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปกีารศกึษา) 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 

วันท่ี 3 – 4 เมษายน 
2561. น. 102-110. 
- Mr.Xiaoxin She, 
นางสาวทัศนีย์ รอด
มั่นคง, นางจิตติพร  
บ่มไล่ และนางสาวหนึ่ง
ฤทัย เมฆวทัต. 
(2561).แนวทางการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยเรียนส าหรบั
นักศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา.รายงาน
สบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งท่ี 9 
วันท่ี 3 – 4 เมษายน 
2561. น. 111-120. 
ประสบการณก์ารสอน 
1 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยกรด้านภาษจีน 
- วิทยากรด้านการจดั
ค่ายภาษาจีน 
- วิทยากรด้านล่าม
ภาษาจีน 
- การนิเทศการสอน 
- ประธานสาขาวิชา
ภาษาจีน 
- ครูผู้สอนภาษาจีน ป.1 
ถึง ม.3 
- ครูฝึกแสดงละคร
ภาษาจีน 
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ล าดบั 

ชื่อ–สกลุ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทางวิชาการ  คณุวฒุิ
การศกึษา (สาขาวชิา) 

มหาวทิยาลยั/สถาบนั,ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์
 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 
ภาระการสอน 

(ชม./ปกีารศกึษา) 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 

- ครูฝึกกล่าวสุนทรพจน์ 
ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา 

5 นายชาญณรงค ์ค าเพชร 
x-xxxx-xxxx6-25-1 
อาจารย ์
กศ.ม.(พลศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ,2549 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
,2553 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภฏั
นครสวรรค์,2544 

ผลงานวจิยั 
-พอเจตน ์ธรรมศริิขวัญ 
ชาญณรงค์ ค าเพชรและ
คณะ. (2561). การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ชุมชนเสมือนของศูนย์
การเรยีนรู้มะม่วงส าหรับ 
วิสาหกิจผูผ้ลิต มะม่วง
เมืองแปดริ้ว. วารสาร
ชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา. ปีท่ี 
12  ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน 2561). หน้า 
87-97. 
ประสบการณก์ารสอน 
1 ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-ก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
-นิเทศนักศึกษา ป.บัฑิต 

-EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที ่21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
21st Century 
Skills for living 
and Occupations 
-EED302 การสร้าง
เสรมิและดูแลสุข
ภาวะ 
Health 
Promotion and 
Care 
-EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom 
for Local 
Development 

-AGE 244
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
ก าลังกาย 
-AGE 241
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อพัฒนา
สุขภาพ 

24 24 24 24 
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2. อาจารยป์ระจ า 

ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายปฐวรี ์วจิบ 

x-xxxx-xxxx7-46-2 
รองศาสตราจารย ์
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลยัวิชาการศึกษามหาสารคาม, 
2514 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
พรทิพย์ อ้นเกษม, 
ดรัณภพ เพียรจัด,  
วิภาภรณ์ บุญยงค์, 
อังคณา กุลนภาดล,  
จิรัชญา โคศิลา และ 
ณัฐกานต์ พจนพิมล.  
(2561). การประเมิน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลกัสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์                                 
วารสารราชนครินทร์ ปี
ที่ 15 ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561. 
ประสบการณส์อน  
16 ม.ค. 16 – ปัจจุบัน 
ประสบการณ ์
-วิทยากรด้าน
ภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 
-ประธานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ผู้ช่วยอธิการบด ี
-หัวหนา้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์
-นายกสโมสรอาจารย ์ 
-กรรมการตรวจภายใน 

 -EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพือ่การ 
สื่อสาร 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ
ส าหรับครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ส าหรับครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาต ิ
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

24 24 24 24 24 

2 นางวภิาภรณ ์บญุยงค์ 

x-xxxx-xxxx7-17-7 
รองศาสตราจารย ์
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก, 2530 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-วิภาภรณ์  บุญยงค์.
(2559)  แนวทางการ
พัฒนาความเฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏั                  
ราชนครินทร์.วารสาร

-EED302 การ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
-EPG101 
จิตวิทยาส าหรับ
ครู 

-จิตวิทยากบัการ
พัฒนาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู 
-จิตวิทยาส าหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
-การแนะแนว
และการให้
ค าปรึกษา 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บาง
แสน, 2525 

ราชนครินทร์.วารสาร
ราชนครินทร์ 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2559. หน้า 27-35. 
-วิภาภรณ์  บุญยงค์. 
(2560). การใช้
กิจกรรมกลุ่มเพื่อ
พัฒนามนุษยสัมพันธ์
ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ                 
ราชนครินทร์.วารสาร
ราชนครินทร์. หน้า 
63-70. 
-พรทิพย ์อ้นเกษม, 
ดรัณภพ เพียรจัด,  
วิภาภรณ์ บุญยงค์, 
อังคณา กุลนภาดล,  
จิรัชญา โคศิลา และ 
ณัฐกานต์ พจนพิมล.  
(2561). การประเมิน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลกัสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์                                 
วารสารราชนครินทร์ ปี
ที่ 15 ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561. 
ประสบการณส์อน 
1 ส.ค. 2523 – 
ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้านจิตวิทยา
และการแนะแนว 
-วิทยากรด้าน
จิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
-อาจารย์ผู้สอนด้าน
การบริหารการศึกษา
และจิตวิทยา 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์

-EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-การปรับ
พฤติกรรม 
-การศึกษา
เอกเทศ 
-จิตวิทยาวยัรุ่น 
-หลักการแนะ
แนว 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดฝีายวิชาการ
คณะครุศาสตร์ 
-คณบดีคณะครุศาสตร์ 
-กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-รักษาราชการแทน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 

3 นางกญัภร เอีย่มพญา 

x-xxxx-xxxx3-70-0 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2552 
นศ.ม. (การโฆษณา) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537 
ศศ.บ. (ศิลปะ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2535 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-กัญภร เอีย่มพญา         
นิวัตต์ น้อยมณ ี 
และพจนยี์  มั่งค่ัง. 
(2560).การพัฒนา
ศักยภาพครูตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุ
สภาที่เหมาะสมตอ่ครู
ประถมในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียน 
อนุบาลวัดปิตุลาธิราช
รังสฤษฎิ์. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 
วารสารปัญญา
ภิวัฒน์.9(2). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560. หน้า 158-
170. TCI 1 
-กัญภร เอีย่มพญา 
และนิวัตต์ น้อยมณี
(2559). รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
วารสารราชนครินทร์.
13(30). กรกฎาคม-

-EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ธันวาคม 2559. ทุน
วิจัยงบแผ่นดิน ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) 
- Daoprakai Raso 
Kanporn 
Aiempaya Niwat 
Noymanee and 
Abhichat 
Anukulwech. 
(2018). Computer 
Multimedia 
Assisted 
Presentation 
Program Teaching 
Courseware. SAR 
Journal. 1(3). ISSN 
2619-9955, DOI: 
10.18421/SAR13-
01 September 
2018. P.71-76. 
-กัญภร เอีย่มพญา. 
(2561). การพัฒนา
วิชาชีพครู. กรุงเทพฯ  : 
21 เซนจูรี่ . 410 หน้า. 
ISBN : 978-616-478-
051-6. หนังสือตาม
เกณฑ์ กพอ. 
-พจนีย ์มั่งค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัฒน์   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย์ ค าชาย 
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อ านาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์.
วารสารวิชาการ
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ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
ประสบการณส์อน 
1 ต.ค. 2540-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-ประธานกลุ่มวิชา
พื้นฐานและการบริหาร
การศึกษา 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา  
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-การนิเทศการสอน 

4 นางจริาภรณ ์ พจนาอารยีว์งศ์ 

x-xxxx-xxxx1-73-0 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2557 
กศ.ม. (จิตวิทยาและการ 
แนะแนว),  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภฏัฉะเชิงเทรา, 2540 

หนงัสอื/ต ารา 
-จิราภรณ์  พจนาอารยี์
วงศ์. (2558).จิตวิทยา
การศึกษา. กรุงเทพฯ : 
สูตรไพศาล. 
ผลงานวจิยั 
-จิราภรณ์  พจนาอารยี์
วงศ์. (2559) .
การศึกษาองค์ประกอบ
คุณลักษณะ
กัลยาณมิตรของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัยและ
วิชาการ คร้ังที่ 8. วันที่ 
21- 22 มิถุนายน 
2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณส์อน 
1 ต.ค. 2545 – 
ปัจจุบัน 
 

ประสบการณท์ างาน 

-EED302 การ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EPG101 
จิตวิทยาส าหรับ
ครู 
 

-จิตวิทยากบัการ
พัฒนาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู 
-จิตวิทยาส าหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
-การแนะแนว
และการให้
ค าปรึกษา 
-การศึกษา
เอกเทศ 
-จิตวิทยาวยัรุ่น 
-หลักการแนะ
แนว 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะ
แนว 
-วิทยากรด้านจิตวิทยา
และ การแนะแนว 
-การนิเทศการสอน 

5 นายดรณัภพ  เพยีรจดั 

x-xxxx-xxxx4-06-8 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 

หนงัสอื/ต ารา 
-ดรัณภพ เพียรจัด. 
(2559). การผลิตสื่อ
การสอนอย่างเป็น
ระบบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
ผลงานวจิยั 
-วราภรณ์ สินถาวร,  
สุนาฏ จันทนา 
และดรณัภพ เพยีรจัด. 
(2561). การศึกษา 
สภาพปัญหาและความ
ต้องการใน 
การพัฒนาสมรรถภาพ 
ครูส าหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ส่ือการ 
จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV)ของโรงเรียน 
ขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขต 
พื้นที่ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชนครินทร์
วิจัย คร้ังที่ 9. 3-4 
เมษายน 2561. 
--พรทิพย ์ อ้นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ์  บุญยงค์, 
อังคณา  กุลนภาดล,  
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจน
พิมล. (2561). การ
ประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร ู

- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
- EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

(หลักสูตรปรับปรุง           
ปี พ.ศ. 2557) คณะ
ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 15 ฉบับที ่34  
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. 
-ดรัณภพ เพียรจัด
และวราภรณ์ สินถาวร. 
(2561). การพัฒนา
รูปแบบสื่อการสอน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้สนับสนุน
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษา 
โรงเรียนในอ าเภอบาง
คล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชนครินทร์
วิจัย คร้ังที่ 9. 3-4 
เมษายน 2561. 
ประสบการณก์ารสอน 
5 ก.ค. 2553 – 
ปัจจุบัน 
ประสบการท างาน 
-วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
-วิทยากรด้าน
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
-วิทยากรด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 
-วิทยากรด้านการออก
สื่อการสอนผ่านเวบ็ 
-วิทยากรด้านการ
ออกแบบระบบ 
การเรียนการสอน 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ หน้า  119 
 

ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-เลขานุการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดีวิชาการและ
วิจัย คณะครุศาสตร์ 
-กรรมการประจ าคณะ 
-กรรมการสภาวิชาการ 

6 นายทรงพล   ศขุสเุมฆ 
x-xxxx-xxxx2-61-5 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
 ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552 
 รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2548 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2557).สัมผัสที่7 
สัมผัสต้องสาป. แปล
จาก Horns ของ โจ 
ฮิลล์. น้ าพุ.  
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2557). หลับ ตื่น คืน 
หลอน. แปลจาก 
While the Others 
Sleep ของ ทอม 
เบคเกอร์. ตะวันส่อง.  
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2559). เร่ืองเล่า
สยองของกะลาสีเรือ. 
แปลจาก The Dead 
Men Stood 
Together. กรุงเทพ. 
ตะวันส่อง. 
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2559). Snowden 
Files วีรบุรุษหรือ
อาชญากร. แปลจาก 
The Snowden 
Files กรุงเทพ. สยาม
อินเตอร์บุ๊คส์.  

ประสบการณส์อน 
   1 ก.ค. 53 – ปัจจุบัน 
  ประสบการณท์ างาน 
  -ประธานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรภาษาอังกฤษ 
-การแปลภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 

 -EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพือ่การ 
สื่อสาร 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ
ส าหรับครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ส าหรับครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาต ิ
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

24 24 24 24 24 

7 นางทพิยว์มิล วงัแกว้หริญั 

x-xxxx-xxxx1-86-4 

หนงัสอื/ต ารา 
- 

-EED101 การ
พัฒนาหลักสูตร 

-การพัฒนา
หลักสูตร 

24 24 24 24 24 
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ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 
ค.บ.(วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท
วัดผล) สถาบันราชภัฏสงขลา,  
2539 

ผลงานวจิยั 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ. (2561). ผล
การใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนด้วย
ยุทธศาสตร์สะท้อน
อภิปัญญาร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้การวจิัย
เป็นฐาน : กรณีศึกษา
รายวิชาภาษาไทย 
สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร์. 
วารสารเศรษฐศาสตร์
และกลยุทธ์การ
จัดการ. ปีที ่5 ฉบับที ่
1 (มกราคม - 
มิถุนายน 2561). 
หน้า 11-24. 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ. (2559). การ
พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนด้วย
ยุทธศาสตร์สะท้อน
อภิปัญญาร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้การวจิัย
เป็นฐาน. วารสาร
ศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 
ฉบับที่ พิเศษ 
(ตุลาคม 2559). หน้า 
61-77. 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ.และคณะ 
(2559). รูปแบบการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
การใช้แหล่งเรียนรู้
ของบุคลากรสาย
ผู้สอน : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร. วารสาร
ศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 
ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2559). หน้า 52-66. 

-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
-กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-หลักการจัดการ
เรียนรู ้
-การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู ้
-การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
-หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ. (2558). 
การศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้
ยุทธศาสตร์สะท้อน 
อภิปัญญาร่วมกับการ
เรียนรู้แบบใช้ชุมชน
เป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการ
ออกแบบหลักสูตร
สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ศึกษาศาสตร์. ปีที่ 15 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2558). หนา้ 
130-139. 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ. ผลการใช้
รูปแบบการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 
สาระการเรียนรู้
อาเซียน. ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ครั้ง
ที่ 3. 28-29 
พฤษภาคม 2558. ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา : สงขลา, 
2558, หน้า  509-
522. 
ประสบการณส์อน 
1 ก.พ. 2547 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้านหลักสูตร
และการสอน 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
8 นางสาวธญัญภสัร ์ศริธชันราโรจน์ 

x-xxxx-xxxx1-14-3 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และ
การให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561 
ค.ด.(อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
สถาบันราชภฏัธนบุรี ,2542 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-จิตวิทยากับการ
พัฒนาตน 
(2561).(พิมพ์ครั้งที่3)  
กรุงเทพฯ.: 
ส านักพิมพแ์ห่ง 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  
-สิรภัทร โสตถยิาภัย, 
นวพร ด าแสงสวัสดิ์, 
ธัญญภัสร์ศิรธัชนรา
โรจน์. (2560).ให้
ค าปรึกษาครอบครัว. 
วารสารเครือข่าย
วิทยาลยัพยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต้ 
(The Southern 
College Network 
Journal of Nursing 
and Public Health 
Vol 4 No 3 (2017): 
ปีที่ 4 ฉบับที ่3 
กันยายน - ธันวาคม 
2560) 
-Sirathatnararojana, 
T. Voracharoansri. 
S. and Meesuk, P. 
A STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
RESILIENCE AND 
SELF-ESTEEM IN 
NDERGRADUATE  
STUDENTS 
THROUGH GROUP  
COUNSELING. 
Veridian E-Journal 
Silpakorn 
University, 512-
529. (Vol10, No 
3May-August 
2017). 

-EED302 การ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EPG101 
จิตวิทยาส าหรับ
ครู 
 

-จิตวิทยากบัการ
พัฒนาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู 
-จิตวิทยาส าหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
-การแนะแนว
และการให้
ค าปรึกษา 
-การศึกษา
เอกเทศ 
-จิตวิทยาวยัรุ่น 
-หลักการแนะ
แนว 
 

24 24 24 24 24 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-Sirathatnararojana, 
T. Voracharoansri. 
S. and Meesuk, P. 
THE RELATIONSHIP 
OF SELF-ESTEEM 
AND RESILIENCE OF 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS. Veridian 
E-Journal Silpakorn 
University, 667-687. 
(Vol9, No 2 May-
August 2016). 
ประสบการณส์อน 
16 มิ.ย. 46 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยากรด้านจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 
- กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
- การนิเทศการสอน 

9 นายบญุรตัน ์แผลงศร 

x-xxxx-xxxx9-64-9 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูพา, 2547 

หนงัสอื/ต ารา 
   - 
ผลงานวจิยั 
-บุญรัตน์ แผลงศร 
และหนึ่งฤทัย 
เมฆวทัต. (2561). 
การพัฒนากลยุทธก์าร
ส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน: 
กรณีศึกษาชุมชนบาง
คล้า. ฉะเชิงเทรา: 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 
-บุญรัตน์  แผลงศร 
และคณะ.(2561).  
การเห็นคุณค่าและ
พฤติกรรมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนบางคล้าของครู.  
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย

- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 

24 24 24 24 24 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ หน้า  124 
 

ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 
(proceedings) 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
pp730-pp.745. 
ประสบการณส์อน 
5 ก.ค. 2553 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- การนิเทศการสอน 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
 

10 นางสาวพจนยี ์มัง่คัง่ 

x-xxxx-xxxx6-94-5 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2449 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2544 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2526 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-กัญภร เอีย่มพญา  
นิวัตต์ น้อยมณ ีและ
พจนีย์  มั่งค่ัง. 
(2560). การพัฒนา
ศักยภาพครูตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุ
สภาที่เหมาะสมตอ่ครู
ประถมในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลธิราช
รังสฤษฎิ์. วารสาร
ปัญญาภวิัฒน์.9(2). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560. หน้า 158-
170. 
-พจนีย ์มั่งค่ัง. (2560). 
หลักทฤษฎแีละ
กระบวนทัศน์ในการ
บริหารการศึกษา.  
-พจนีย ์มั่งค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัฒน์   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย์ ค าชาย 
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี           

-EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ลินดา นาคโปย และ
อ านาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์.
วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
- 
ประสบการณส์อน 
1 มิ.ย. 2526-ปัจจุบัน 
ประสบการท างาน 
-รองอธิการบดีกิจการ
พิเศษ 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา 
-วิทยากรด้านการวจิัย
การบริหารการศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

11 นายพอเจตน ์ ธรรมศริขิวญั 

x-xxxx-xxxx92-6-1 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2553) 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2548) 
วท.บ. (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2541) 

หนังสือ/ต ารา 
- 
ผลงานวิจัย 
-พอเจตน์ ธรรมศิริ
ขวัญ. (2559). 
การศึกษารูปแบบการ
การพัฒนาหลกัสูตร
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
เร่ืองหมวกกุ้ยเล้ย : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดปากน้ าโจ้โล้ 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. 
การประชุมวิชาการ

-ECI101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
-EED304
สุนทรียะ 

-การพัฒนา
หลักสูตร 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-หลักการจัดการ
เรียนรู ้
-การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู ้
-การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

24 24 24 24 24 
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ระดับชาติ 
“ศึกษาศาสตร์วิจยั 
ครั้งที่ 3”  
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี. หน้า 1735-
1746. 
-พอเจตน์ ธรรมศิริ
ขวัญ. รูปแบบการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการท าน้ าตาล 
บ้านปากน้ า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ราชนครินทร ์ปีที่ 13 
ฉบับที่ 29 (มกราคม-
มิถุนายน. 2559). 
ISSN 0859-9424 
หน้า 259-265. 
-พอเจตน์ ธรรมศิริ
ขวัญ, สุจรรยา ธิมา
ทาน. (2560). การ
จัดการขยะโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดเปี่ยมนิโครธาราม 
อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา.  
การประชุมระดับชาต ิ
“ราชภัฏหมูบ่้านจอม
บึงวิจัย ครั้งที่ 5. หนา้ 
609-618. 
-พอเจตน์ ธรรมศิริขวญั
, จรรยา ธิมาทาน, 
ชาญณรงค์ ค าเพชร, 
ทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์, 
ประเวช เช้ือวงษ์, เมธี 
พรมศิลา. (2560). 
การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ชุมชน
เสมือนของศูนย์การ
เรียนรู้มะม่วงส าหรับ
วิสาหกจิผู้ผลิตมะม่วง
เมืองแปดริ้ว อ าเภอ
บางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร

-หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
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ชุมชนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา ปีที่ 12  
ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2561). 
ISSN 2286-9581. 
หน้า 87-97. 
-พอเจตน์ ธรรมศิริ
ขวัญ. (2561). การ
พัฒนาหลกัสูตรสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น เรือ่ง
การจัดการขยะโดยการ
มีส่วนรว่มของชุมชน 
ส าหรบันักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที ่4 
โรงเรียนบ้านล าต้น.
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี 
2561. มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเลย. หน้า 
1019-1029. 
-Tritham, C., 
Srisoothigerdporn, 
P., Thamsirikhwan. 
P., Chareerak, W., 
2015. MOBILE 
DISTANCE 
LEARNING WITH 
TABLET PC AND 
APPS IN PRIMARY 
AND SECONDARY 
SCHOOLS IN 
EASTERN 
THAILAND. Official 
conference 
proceeding of  
ICBTS  University 
of London, United 
Kingdom. Oral 
presentation on 7-
9 December 2015.  
pp. 89-98. 
- Thamsirikhwan, 
P., Kulnapadol, T., 
and Tritham, C. 
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2015. The 
Enhancement of 
Community 
Tourism Learning 
Curriculum and 
Training to School 
Level and Rural 
Community in 
Thailand. Official 
conference 
proceeding of  
ICBTS  University 
of London, United 
Kingdom. Oral 
presentation on 7-
9 December 2015. 
pp. 99-106. 
ประสบการณส์อน 
1 มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 
-วิทยากรด้านหลักสูตร
และการสอน 

 -กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-การนิเทศการสอน 
-กรรมการและ
เลขานุการสาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอนระดับปริญญาโท 

12 นางสาววราภรณ ์สนิถาวร 

x-xxxx-xxxx9-45-3 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ, 2542 

หนงัสอื/ต ารา 
- วราภรณ์  สินถาวร. 
(2559).  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การศึกษา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
ผลงานวจิยั 
- Waraporn 
Sinthaworn. (2556).  
The Asian 
Conference on the 

- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 

24 24 24 24 24 
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Social Sciences 
2013. 
- วราภรณ์ สินถาวร, สุ
นาฏ จันทนาและดรัณ
ภพ เพยีรจัด (2560). 
การศึกษาสภาพปัญหา 
และความต้องการใน
การพัฒนาสมรรถภาพ
ครูส าหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
สื่อการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
- วราภรณ์ สินถาวร, 
อังคณา กุลนภาดล, พอ
เจตน์ ธรรมศิริขวัญ 
และสุพัฒน์ เศรษฐคม
กุล. (2560). การ
สังเคราะห์งานวิจัยที่
ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการ 
FRMU ป ี2555-2556                
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร.์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร าไพพรรณี, จันทบุรี. 
- ดรัณภพ เพยีรจัด 
และวราภรณ์ สินถาวร 
(2560). การพัฒนา
รูปแบบสื่อการสอน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
 การเรียนรู้สนับสนุน
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ หน้า  130 
 

ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
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ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
ประสบการณก์ารสอน 
16 มิ.ย. 2546 – 
ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
นวัตกรรมการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 
- ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

13 นางวนัทนยี ์บางเสน 

x-xxxx-xxxx4-91-0 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
M.Spec.Ed (Special Education) 
The University of Newcastle, 2541 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
บางแสน, 2527 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-วันทนีย ์บางเสน. 
(2558). การสังเคราะห์
องค์ประกอบการ
ประเมินโครงการ
โรงเรียนต้นแบบการ
เรียนรวมระดับ
ประถมศึกษา สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
น าเสนอในการประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมครั้งที่ 10 
ประจ าป ี2558 เร่ือง 
“ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน”(SPU 
Conference 2015)  
วันที่ 22 ธันวาคม 
2558. 
-วันทนีย ์บางเสน. 
(2559). อัตลักษณ์
นักศึกษาครุศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
น าเสนอในการจัด
ประชุมสวนสุนันทา

 -EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพือ่การ 
สื่อสาร 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ
ส าหรับครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ส าหรับครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาต ิ
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

วิชาการระดับชาติด้าน 
“การวิจยัเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน” 
วันที่ 26 สิงหาคม 
2559. 
ประสบการณส์อน 

 1 พ.ย. 27 – ปัจจบุัน  
ประสบการณท์ างาน 

  -วิทยากด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรด้าน
การศึกษาพิเศษ 
-การนิเทศการสอน 

14 นายศริวิฒัน ์ จริะเดชประไพ 

x-xxxx-xxxx3-25-3 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2539 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2530 
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2525 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ศิริวัฒน์ จิระเดช
ประไพ และ สมศักดิ ์
เอี่ยมคงสี. (2561). 
การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม: กรณีศึกษา
โรงเรียน 2 แห่ง ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
รายงานสบืเนือ่งจาก
การประชมุทาง
วชิาการระดบัชาต ิ
พะเยาวจิยัครั้งที ่7. 
25-26 มกราคม 
2561. หน้า 1988-
2003. 
-พจนีย ์มั่งค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัฒน์   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย์ ค าชาย 
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อ านาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  

-EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

(หลักสูตรปรับปรุง ปี 
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์.
วารสารวชิาการ
หลกัสตูรและการสอน 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
ประสบการณส์อน 
10 ก.ย. 2525-ปัจจุบัน 
ประสบการท างาน 
-คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา 
-วิทยากรด้านการวจิัย
การบริหารการศึกษา 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-การนิเทศการสอน 

15 นางสมบรูณ ์ ศภุจรยิาวตัร 
x-xxxx-xxxx 7-48-4 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523 

               กศ.บ. (ภาษาไทย)   
วิทยาลยัวิชาการศึกษาบางแสน, 2510 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ประกอบกูล นาค
พิทักษ์, ดลใจ ขุนวิไชย, 
ธิดารัตน์ กันทิสา,  
เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศุภจริยาวัตร.
(2561)  การศึกษา
วิธีการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย ชั้นปีที ่
1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560.      
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 

-EED103 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

-วรรณกรรม
ปัจจุบัน 
-ภาษาศาสตร์
ส าหรับครูไทย 
-วิวัฒนาการ
วรรณคดีไทย 
-หลักภาษาไทย 
-แบบเรียน
ภาษาไทย 
-อิทธิพล
ภาษาตา่งประเทศ
ที่มีต่อภาษาไทย 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัฒนกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
ประสบการณก์ารสอน 
1 ตุลาคม 52-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- หวัหน้าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 

16 นายสชุนิ นธิไิชโย 

x-xxxx-xxxx1-09-1 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539 
ค.บ. (เทคโนโลยและนวัตกรรม
การศึกษา)  
วิทยาลยัครูจันทรเกษม, 2535 

หนงัสอื/ต ารา 
-  
ผลงานวจิยั 
- สุชิน นธิิไชโย. 
(2561).  การศึกษา
ความพร้อมของ
โรงเรียนและผู้ปกครอง 
ต่อการใช้อุปกรณ์ 
Tablet ในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. 

- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร,์ 
ฉะเชิงเทรา. 
ประสบการณก์ารสอน 
1 ก.พ. 2541 – 
ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
นวัตกรรมการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 
- ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์

17 นางสนุาฏ จนัทนา 

x-xxxx-xxxx8-43-0 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
วิทยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตร, 
2519 
กศ.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร, 2519 

หนงัสอื/ต ารา 
   - 
ผลงานวจิยั 
- สุนาฏ จันทนา. 
(2534). การศึกษา
สภาพและความ
ต้องการใช้สื่อการเรียน
การสอนในสถาบันราช
ภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาค
กลาง:  
คณะครุศาสตร์, 
ฉะเชิงเทรา 
- วราภรณ์ สินถาวร, สุ
นาฏ จันทนาและดรัณ
ภพ เพยีรจัด (2560). 
การศึกษาสภาพปัญหา 
และความต้องการใน
การพัฒนาสมรรถภาพ
ครูส าหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
สื่อการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 

- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ประสบการณส์อน 
14 พ.ย. 2514 – 
ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- ประธานสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา  
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- กรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานพินธ ์
- การนิเทศการสอน 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

18 นางอังคณา  กลุนภาดล 

x-xxxx-xxxx1-72-7 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (การวิจยัและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
ศษ.ม. (การวัดและการประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
สถาบันราชภฏัราชนครินทร์, 2542 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ทพิยว์ิมล วังแก้วหิรัญ 
นพรัตน์ สรวยสุวรรณ, 
วงเดือน ไม้สนธิ์  
อังคณา กุลนภาดล. 
(2559)  
รูปแบบการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
และการใช้แหล่ง
เรียนรู้ของบุคลากร 
สายผู้สอน : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดโสธรวราราม
วรวิหาร, วารสา
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
ปีที่ 1 ฉบับที ่2 
กรกฎาคม –ธันวาคม 
2559 
-อังคณา  กุลนภาดล. 
(2559)การมีส่วนร่วม
ของครอบครัวในการ
ดูแลผู้สูงอายุต าบลหวั
ไทร อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

-EMR201 การ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
-EMR301 การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

-การวัดและการ
ประเมินผล
การศึกษา 
-การวจิัยทาง
การศึกษา 
-การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
-การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
-การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู ้
-สถิติและ
ระเบียบวธิีวิจยั
ทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
-วิทยาการวิจยั 
-การทดสอบและ
การวัดผลส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 
-หลักการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-พรปวีณ์ พพิัฒน์
วัฒนะ; ลักษณพร 
โรจน์พิทักษก์ุล และ
อังคณา กุลนภาดล. 
(2559). ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี. บัณฑิต
วิทยาลยั : 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 
- 
ประสบการณส์อน 
1 มิ.ย. 2543-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยากรด้านการวิจยั
ทางการศึกษา 
- วิทยากรด้านการ
วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
- วิทยากรด้านสถิติ
ส าหรับ การวิจยัทาง
การศึกษา 
- กรรมการควบคุม 

19 นายกฤษฎา พลอยศรี 

  x-xxxx-xxxx5-13-4 
 อาจารย ์
  ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้า
พระนครเหนื,2561 

  ค.ม. (เทคโนโลยีและสือ่สารการ 
  ศึกษา)  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  จันทรเกษม, 2547 
  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,      

2545 

หนงัสอื/ต ารา 
  - 
ผลงานวจิยั 
-กฤษฎา  พลอยศรี 
และคณะ.  (2558).  
การใช้เทคโนโลยี
เหมืองข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการยืมคืน
หนังสือของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์.  
วารสารบัณฑิต
วิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม  ปีที ่10   
ฉบับที่ 1  pp.34-
pp.39. 

- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EET201 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

  ประสบการณส์อน 
 25 ต.ค. 54 – ปจัจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 

- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED205 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
- EED402 คุรุ
นิพนธ ์

20 นางสาวจริชัญา  โคศลิา 
x-xxxx-xxxx8-32-5 
อาจารย ์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,2554 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2548 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-พรทิพย ์ อ้นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ์  บุญยงค์, 
อังคณา  กุลนภาดล,  
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจน
พิมล. (2561). การ
ประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง           
ปี พ.ศ. 2557) คณะ
ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 15 ฉบับที ่34  
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. 
ประสบการณก์ารสอน 
1ก.ค.59 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้านการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรด้านการ
จัดการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 
-ผู้ช่วยคณบดีวิชาการ
และวิจยั คณะครุ
ศาสตร์ 

 -EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพือ่การ 
สื่อสาร 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ
ส าหรับครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ส าหรับครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาต ิ
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-หัวหนา้โครงการการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาตา่งประเทศ
ของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

21 นายฉตัรชยั ประภศัร 
x-xxxx-xxxx0-99-1 
อาจารย ์
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554 
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
ศศ.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
ฉัตรชัย ประภัศร. 
(2560). ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย กรณีศึกษา: 
นักศึกษาสาขาการ
บัญชี และนกัศึกษา
สาขาการจัดการ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558. วารสารราช
นครินทร์ ปีที่ 14 ฉบับ
ที่ 32 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2560. 
ประสบการณก์ารสอน 
3 พ.ย. 46-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-ประธานสาขาวิชาพล
ศึกษาฯ 
-วิทยากรการอบรม
ลูกเสือในทุกระดับขั้น 
-ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮน 
บอลทีมชาต ิ

-EED302 การ
เสริมสร้างและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EED304 
สุนทรียะ 

-วิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพ 
-ผู้ก ากบัลูกเสือ-
เนตรนารี ขั้น
ความรู้เบื้องต้น 
-กลยุทธ์ทางการ
จัดการสุขภาพ 
-นโยบายและ
ระบบสุขภาพ 
-วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
 

24 24 24 24 24 

22 นางสาวณฐักานต ์ พจนพมิล 

  x-xxxx-xxxx1-54-2 
 อาจารย ์
 ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษเพือ่ 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

 ศศ.บ. (หลักสูตรและการสอน) 
 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี, 2554 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548 
 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-พรทิพย ์ อ้นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ์  บุญยงค์, 
อังคณา  กุลนภาดล, 
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจนพิมล. 
(2561). การประเมิน
หลักสูตร

 -EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED301 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103  
ภาษาเพือ่การ 

-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ
ส าหรับครู 
-ภาษาและ
วัฒนธรรม
ส าหรับครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพคร ู
(หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2557) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์ 
วารสารราชนครินทร์  
ปีที่ 15 ฉบับที ่34  
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561 

 ประสบการณส์อน 
 1 ต.ค. 50 – ปัจจุบัน  
 ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้าน
ภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 
-ประธานสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

สื่อสาร 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาต ิ
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

23 นายธนเทพ  ศริพิลัลภ 
x-xxxx-xxxx5-83-4 
อาจารย ์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,2555 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,2542 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ธนเทพ  ศิริพัลลภ.
(2561).การบริหารและ
พัฒนาการด าเนินงาน 
กศน.ต าบล ในสังกัด
ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ
พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ. 
-วิจิตร  วิชยัสาร,กรีฑา  
ไขแสง,ประภัสสร  
ทองยินดี,สุภาภรณ์  
งามวัน  และธนเทพ   
ศิริพัลลภ.(2560). การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพ
การศึกษาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสี่  อ าเภอ
คลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี. สารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย

-EED104 พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
-EED303 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

-การศึกษา
ประวัติศาตร์
ท้องถิ่น 
-ประวัติศาสตร์
เอเชีย 
-อาเซียนศึกษา 
-การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
-การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู้วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา 
-การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู้วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา 
-การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
-การสัมมนา
สังคมศึกษา 
-เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

อีสเทิร์นเอเชีย.ปีที่ 7 
ฉบับที่ 3. Pp93-101. 
ประสบการณก์ารสอน 
29 ก.ย. 59 -ปจัจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้าน
ประวัติศาสตร์ 

 

24 นางสาวเนตมิา พฒันกลุ 

  x-xxxx-xxxx7-49-0 
อาจารย ์
อ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ประกอบกูล นาค
พิทักษ์, ดลใจ ขุนวิไชย, 
ธิดารัตน์ กันทิสา, เนติ
มา พัฒนกุล, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีารเรียนรู้
ของนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย ชั้น
ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัฒนกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

EED103 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

-กระบวนการ
เรียนรู้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์จาก
สารที่ได้รับ 
-สัมมนาการสอน
ภาษาไทย 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 1 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 2 
-ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
ส าหรับครู 
-การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 
-กระบวนการ
เรียนรู้ทักษะการ
คิดสร้างสรรค์เพื่อ
การพูดและการ 
เขียน 
-การอา่นตีความ 
-ภาษาไทยส าหรับ
ครู 
-พื้นฐานวรรณคดี
ไทย 
 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ราชภัฏราชนครินทร ์. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
ประสบการณส์อน 

  26 พ.ค. 51 – ปัจจุบัน 
  ประสบการณท์ างาน 
-ประธานสาขาวิชา
ภาษาไทย  
-วิทยากรด้านการสอน
ภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 

25 นางประกอบกลู นาคพทิกัษ ์

x-xxxx-xxxx8-55-1 
อาจารย ์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน, 2526 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ประกอบกูล นาค
พิทักษ์, ดลใจ ขุนวิ
ไชย, ธิดารัตน์ กันทิ
สา, เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ์ ศุภจริยา
วัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีาร
เรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นปีที ่1 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 
9 วันที่ 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัฒนกุล, ประกอบกูล 

EED103 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

-กระบวนการ
เรียนรู้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์จาก
สารที่ได้รับ 
-สัมมนาการสอน
ภาษาไทย 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 1 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 2 
-ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
ส าหรับครู 
-การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 
-กระบวนการ
เรียนรู้ทักษะการ
คิดสร้างสรรค์เพื่อ
การพูดและการ 
เขียน 
-การอา่นตีความ 
-ภาษาไทยส าหรับ
ครู 
-พื้นฐานวรรณคดี
ไทย 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

นาคพิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
ประสบการณส์อน 
22 มิ.ย. 2550-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้านการสอน
ภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 

26 นางประภาพร ชนะจนีะศักดิ ์

x-xxxx-xxxx6-60-9 
อาจารย ์
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภฏัยะลา, 2544 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ธิดารัตน์ กันทิสา,       
ดลใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัฒนกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุ

-ECI101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
-กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

-EED101 ทักษะ 
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

-หลักการจัดการ
เรียนรู ้
-การพัฒนา
หลักสูตร 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอา่นและ
เขียนทั่วไป 
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับทักษะ
การเรียน 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ทพิยว์ิมล วังแก้วหิรัญ 
พรทิพย์  อ้นเกษม  
ดรัณภพ  เพียรจัด  
ประภาพร ชนะจีนศักดิ ์
(2561). การศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบายกจิกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนใน
อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. 
ประสบการณส์อน 
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้าน
หลักสูตรและการ
สอน 
-วิทยากรด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 

-EED205 ทักษะใน
ศตวรรษที่21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
-EED301
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED103 ภาษา 
เพื่อการสื่อสาร 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 

 

27 นางพรทพิย ์ค าชาย 
X-XXXX-XXXX2-81-1 
อาจารย ์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2543 
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒบางแสน, 2530 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-พรทิพย ์ค าชาย และ
คณะ. (2561).  
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 
วารสารวิชาการ 

-EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
ประสบการณก์ารสอน 
11 พ.ย.23-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา 

คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

28 นางสาวพรทพิย ์อน้เกษม 

x-xxxx-xxxx2-94-2 
อาจารย ์
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551  
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภฏัราชนครินทร์, 2542 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-พรทิพย ์อ้นเกษม. 
(2561). รูปแบบ 
การบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
โดยเน้นกระบวนการ 
วิจัยแบบมีส่วนรว่ม, 
การประชุมวิชาการ 
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 
9. 3-4 เมษายน 
2561. 
 ประสบการณส์อน 
1 ต.ค. 51 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้าน
หลักสูตรและการ
สอน 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 
-ประธานกลุ่มวิชา
หลักสูตรและการ
สอน 
-การนิเทศการสอน 
 

-ECI101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
-กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 
-EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-หลักการจัดการ
เรียนรู ้
-การพัฒนา
หลักสูตร 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-การประเมิน
โครงการและ
หลักสูตร 
-หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
-การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพคร ู
-การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู้วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

29 นายวชริพงศ ์มณนีันทวิฒัน์ 
x-xxxx-xxxx 9-27-1 
อาจารย ์
M.A. (ปรัชญาอินเดีย) Banaras  
Hindu  University, 2540 
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย, 
2537 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-วชิรพงศ์  มณีนันทิ
วัฒน์.(2559) 
กระบวนการเรียนรู้
และจัดการความรู้เพื่อ
การอนุรักษว์ัฒนธรรม
และประเพณีชุมชม
ริมน้ าบางปะกง-ริมน้ า
บางปลาสร้อย : 
กรณีศึกษา อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา  ฉบับ
พิเศษ”โครงการ
สัมมนาวิชาการ
น าเสนองานวิจยั ใน
ชุดดครงการวิจัย บาง
ปลาสร้อย-บางปะกง:
วิถีพลังภูมิปัญญาร่วม
สมัยวัฒนธรรมสามน้ า.
ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ.
pp.108-115. 
ประสบการณก์ารสอน 
1 มิ.ย.48-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-รองผู้อ านวยการศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 

-EED104 พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
-EED303 
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน                                         
-ประวัติศาสตร์ 
-บทบาท
มหาอ านาจหลัง
สงครามโลกครั้ง
ที่ 2 
-ปรัชญาและ
ศาสนา 
-พุทธศาสน ์
-ประวัติศาสตร์
เอเชีย 
-ความจริงของ
ชีวิต 
-ปรัชญาเบื้องต้น 
-จริยธรรมกบั
ชีวิต 
-สัมมนาสังคม
ศึกษา 
 

24 24 24 24 24 

30 นายวทิยา เตา่สา 
x -xxxx-xxxx 6-55-2 
อาจารย ์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2552 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2545 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-วิทยา  เต่าสา. 
(2561).บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา
แผนที่เดินดินชุมชน
ต าบลปากน้ า อ าเภอ
บางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา.การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ  
ราชนครินทร์วิจัย   

-EED104 พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
-EED303 
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
-ภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น 
-เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน 
-มนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม 
-การอา่นแผนที่
และการแปล
ภาพถา่ยทาง
อากาศ 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ครั้งที่ 9. 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์. 
-วิทยา  เต่าสา  และ
สุทธิษา  สมนา.
(2561). บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา
แผนที่เดินดินชุมชน
ต าบลปากน้ า  อ.บาง
คล้า จ.ฉะเชิงเทรา. 
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
(proceedings) “ราช
นครินทร์วิจัยครั้งที่ 9” 
วันที่ 3-4 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา ประเทศ
ไทย.pp.485-490. 
-สุทธิษา  สมนา และ
วิทยา  เต่าสา.
(2561). การพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วย
ระบบสวัสดิการ
ชุมชน : การส ารวจ
ความรู้และทัศนคติ
ต่อการจัดการขยะใน
กลุ่มประชาชน
เทศบาลต าบลปากน้ า 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  
ราชนครินทร์วิจัย   
ครั้งที่ 9. 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร.์ 
ประสบการณก์ารสอน 
1 ก.ค.53-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-ประธานสาขาวิชา
สังคมศึกษา 

-ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
-การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
-การสัมมนา
สังคมศึกษา 
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ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-วิทยากรด้าน
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

31 นางวรรณา  รตันประเสรฐิ 

  x-xxxx-xxxx7-65-4 
อาจารย ์
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2514 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ประกอบกูล นาค
พิทักษ์, ดลใจ ขุนวิ
ไชย, ธิดารัตน์ กันทิ
สา, เนติมา พัฒนกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ์ ศุภจริยา
วัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีาร
เรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นปีที ่1 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 
9 วันที่ 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, 
ดลใจ ขุนวิไชย, เนติ
มา พัฒนกุล, 
ประกอบกูล นาค
พิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ์ ศุภจริยา
วัตร. (2561) การ
ประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 

-EED103 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

-วรรณกรรม
วิจารณ์ 
-ภาษาถิ่น 
-คติชนวิทยา 
-วิวัฒนาการ
ภาษาไทย 
-อิทธิพล
ภาษาตา่งประเท
ศที่มีต่อ
ภาษาไทย 
-วรรณกรรม
ท้องถิ่น 
-การเขียนและ
อ่านร้อยกรอง
ไทย 
-วรรณกรรมแปล 
-วิวัฒนาการ
ภาษาไทย 
-ศิลปะการอา่น
ออกเสียง 
-อรรถศาสตร์ 
 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร ์. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 
9 วันที่ 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
ประสบการณส์อน 

   1 ต.ค. 52 – ปัจจุบัน 
 ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้าน
ภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 
-อาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-รองอธิการบดีกิจการ
นักศึกษา 

32 นายสมศกัดิ ์เอีย่มคงสี 

x-xxxx-xxxx6-74-9 
อาจารย ์
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2545 
กศ.ม. (อุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานามิตร, 2532 
กศ.บ. (ประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน, 2524 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-ธานินทร์ ปัญญา
วัฒนากุล และ สมศักดิ ์
เอี่ยมคงสี. (2560). 
การพัฒนาครูด้าน
ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  
ของอ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
วารสารราชนครินทร์. 
ฉบับที่ 32 ป ี2560. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560. 
ศิริวัฒน์ จิระเดช
ประไพ และ สมศักดิ ์
เอี่ยมคงสี. (2561). 
การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กด้วย

-EFA101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EFA201 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

การวิจยัเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม: 
กรณีศึกษาโรงเรียน 2 
แห่ง ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. รายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 7. 25-26 
มกราคม 2561. หน้า 
1988-2003. 
-พจนีย ์มั่งค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัฒน์   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย์ ค าชาย 
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อ านาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์.
วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
ประสบการณส์อน 

 1 ก.ย. 27 – ปัจจุบัน 
 ประสบการณท์ างาน 
-รองคณบดีวางแผน
และพัฒนา 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา 
-วิทยากรด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-รองอธิการบดีบริหาร 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์

33 นายสรรเสรญิ หุน่แสน 

X-xxxx-xxxx6-58-3 
อาจารย ์
ปร.ด. (การวิจยัและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์(จิตวิทยาพัฒนามนุษยแ์ละการ
ให้ค าปรึกษา)) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2560 
Ph.D. (Counselling Psychology) 
The University of Kansas. USA, 
2555 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 
2547 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550 
ศษ.บ. (วิจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2549 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2547 
ศศ.บ. (ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรี
และศิลปะการแสดง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-สรรเสริญ หุ่นแสน 
และธนิชา วโิรจน์รุจน์. 
(2559). จิตอาสาบน
พื้นที่ชุมชนตลาดพระ
ประแดง. การน าเสนอ
ผลการวิจยัระดับชาต ิ
ใน การประชุมวิชาการ
และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 “ศาสตร์แห่ง
วิทยาการจัดการเพื่อ
รับใช้สังคม 3 ทศวรรษ
แห่งการตามรอยแม่
ของแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ.2559 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 
ประสบการณส์อน 
9 พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
- วิทยากรด้านจิตวิทยา
และ การแนะแนว 
- วิทยากรด้านจิตวิทยา
ให้ ค าปรึกษา 
- การนิเทศการสอน 

-EED302 การ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EPG101 
จิตวิทยาส าหรับ
ครู 
 

-จิตวิทยากบัการ
พัฒนาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู 
-จิตวิทยาส าหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
-การแนะแนว
และการให้
ค าปรึกษา 
-การศึกษา
เอกเทศ 
-จิตวิทยาวยัรุ่น 
-หลักการแนะ
แนว 
 

24 24 24 24 24 

34 นางสาวสทุธษิา สมนา 

X-xxxx-xxxx1-89-5 
อาจารย ์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2548 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-สุทธิษา  สมนา.(2556) 
แนวทางตรวจคัดกรอง
ภาวะทุพโภชนาการ
ระดับประชากรใน
ประเทศไทย. วารสาร
วิจัยระบบสาธารณสุข 
ปีที่7 ฉบับที่ 4 หน้า 
485-492. 
-สุทธิษา  สมนา และ
วิทยา  เต่าสา.(2561). 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยระบบสวัสดิการ

-EED104 พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
-EED303 
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
-มนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม 
-ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 
-การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
-การสัมมนา
สังคมศึกษา 

 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ชุมชน : การส ารวจ
ความรู้และทัศนคติต่อ
การจัดการขยะในกลุ่ม
ประชาชนเทศบาล
ต าบลปากน้ า 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  
ราชนครินทร์วิจัย   
ครั้งที่ 9. 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร.์ 
-วิทยา  เต่าสา  และ
สุทธิษา  สมนา.
(2561). บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา
แผนที่เดินดินชุมชน
ต าบลปากน้ า  อ.บาง
คล้า จ.ฉะเชิงเทรา. 
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
(proceedings) “ราช
นครินทร์วิจัยครั้งที่ 9” 
วันที่ 3-4 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา ประเทศ
ไทย.pp.485-490. 
ประสบการณก์ารสอน 
3 มิ.ย.56-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-ประธานสาขาสังคม
ศึกษา 
-วิทยากรด้านจิตต
ปัญญา 

35 นายสพุฒัน ์เศรษฐคมกลุ 

x-xxxx-xxxx0-69-9 
อาจารย ์
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
ค.ม. (การอุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

หนงัสอื/ต ารา 
สุพัฒน์  เศรษฐคมกุล. 
(2557). กิจกรรมร่วม
หลักสูตร กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน. 
ฉะเชิงเทรา : จ านวน 
196 หน้า. 

-ECI101 การ
พัฒนาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้
-EED304 
สุนทรียะ 

-การพัฒนา
หลักสูตร 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-หลักการจัดการ
เรียนรู ้

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

ศศ.บ. (วิชาเอกพลศึกษา – วิชาโท
นันทนาการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525 

ผลงานวจิยั 
สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล. 
(2561). การ
สังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีการจัด
กระบวนการเรียนรู้
แนวจิตปัญญาศึกษา
กับแนวทฤษฎีค่านยิม 
สู่การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
ตามบริบทของชุมชน
แห่งการเรียนรู้. 
วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 15 ฉบับที ่33 
(มกราคม-มิถุนายน 
2561) หน้า 87-93. 
การน าเสนองานวจิัย 
Proceeding 
- ดวงพร ว่องไว
,สุพัฒน์  เศรษฐคม
กุล. การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ
อริยสัจสี่ตามหลกั
พุทธวธิีที่มีผลต่อการ
พัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
ประสบการณส์อน 
1 ก.ย.2543-ปัจจุบัน 
ประสบการณก์าร
ท างาน 
- รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา 
- วิทยากรด้านหลักสูตร
และการสอน 
- กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
- การนิเทศการสอน 

-การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู ้
-การพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
-หลักสูตรและ
การพัฒนา
หลักสูตร 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

36 นางสาวหนึง่ฤทยั เมฆวทตั 

x-xxxx-xxxx4-48-2 
อาจารย ์
ปร.ด. การวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
ศศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2543 

หนงัสอื/ต ารา 
- 
ผลงานวจิยั 
-หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต.
(2560). การวิจัยและ
พัฒนากลไกการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
: แนวทางการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ส าหรับนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย  ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร์ 
-หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต.
(2559). การ
เปรียบเทียบผลการ
จัดการข้อมูลการวัด
และประเมินผลการ
ทดสอบ O–NET ของ
นักเรียนประถมศึกษาปี
ที่ 6 และมธัยมศึกษาปี
ที่ 3 ข้อมูลป ี2553–
2554 และ 2556–
2557 ในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 การประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 5(The 5th Higher 
Education Research 
Promotion 
Congress; HERP 
CONGRESS V) โดย
ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา 70 

-EMR201 การ
วัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
-EMR301 การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

-การวัดและการ
ประเมินผล
การศึกษา 
-การวจิัยทาง
การศึกษา 
-การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
-การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
-การวจิัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู ้
-สถิติและ
ระเบียบวธิีวิจยั
ทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
-วิทยาการวิจยั 
-การทดสอบและ
การวัดผลส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 
-หลักการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

24 24 24 24 24 
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ล าดบั 

ชือ่–สกลุ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหนง่ทางวชิาการ   

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ, 
ผลงานวจิยั (สาขา)  

ประสบการณ ์ 

รายวชิาทีร่บัผดิชอบ รายวชิาทีร่บัผดิชอบ 

หลกัสตูรนี ้ หลกัสตูรอืน่ 2562 2563 2564 2565 2566 

แห่งวันที่ 2–4 มีนาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธาน ี
หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต. 
Data Management 
of Standard Test 
and Assessment         
O-NET from 
Students Grades 6 
and 9 during the 
Year 2010 and 
2013. The 
International 
Academic forum. 
The Seventh Asian 
Conference on the 
Social Sciences 
2016, ACSS 2016, 
Art Center Kobe, 
Kobe, Kansai 
Region, Japan. 
Thursday, June 9th 
Sunday, June 12th 
2016.pp. 155-165. 
Japan: IAFOR. ISSN 
2186-2303. 
ประสบการณส์อน 
2 มิ.ย. 2545-ปัจจุบัน 
ประสบการณท์ างาน 
-ประธานกลุ่มวิชาการ
ทดสอบและวจิัย
ทางการศึกษา 
-วิทยากรด้านการวจิัย
ทางการศึกษา 
-วิทยากรด้านการวัดผล
และประเมินผล 
-การนิเทศการสอน 
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ภาคผนวก 4 
 

ตารางวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของสาระความรูต้ามมาตรฐานของครุสุภา พ.ศ.2561 กับ
รายวชิาในหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ 4 ป ี(หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2562) 
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รายละเอยีดมาตรฐานวชิาชพีคร ู รหสั ชื่อวชิา หนว่ยกติ ค าอธบิายรายวิชา 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
รู้เท่าทันสังคมและสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกนั
ให้ผู้เรียน 
 

มาตรฐานการปฏบิัติตน 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชพี 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
2) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 
 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียน และ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การ
พัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 
รู้เท่าทันสังคมและสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกนั
ให้ผู้เรียน 
 

EPG101 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) วิเคราะห์ แก้ปญัหา ประยุกต์และออกแบบบริหาร
จัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรยีนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การสง่เสริมพัฒนาการ
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รายละเอยีดมาตรฐานวชิาชพีคร ู รหสั ชื่อวชิา หนว่ยกติ ค าอธบิายรายวิชา 
2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชพี 
ค.ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
1) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคดิ เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรยีนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรยีนด้วยจติ
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ค าแนะน าและข้อมลู
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
พัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรยีน และใช้การสะท้อนคิด
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
3) บูรณาการความรู ้เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
4) สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่
รู้และสร้างนวัตกรรม 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
2) วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร 
4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

3(2-2-5) วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน
รวม การชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ หน้า  158 
 

รายละเอยีดมาตรฐานวชิาชพีคร ู รหสั ชื่อวชิา หนว่ยกติ ค าอธบิายรายวิชา 
5)วิจัย สรา้งนวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ค.ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน 
3) ศึกษา เขา้ถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่รว่มกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
4) ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 
 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู ้
1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สือ่ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
5)วิจัย สรา้งนวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ค.ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน 
1) ศึกษา เขา้ถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่รว่มกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
 

EMR201 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้

3(2-2-5) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวธิีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่
ประเมิน บริบทและความแตกตา่งระหวา่งบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคณุภาพ การจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎกีารวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพฒันาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยตอ่ความเปลี่ยนแปลง 

EMR301 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

3(2-2-5) วิจัย แกป้ัญหาเพือ่พัฒนาผู้เรียน สรา้งนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจยัโดยประยุกต์ใช้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจยั จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน า
ผลการวิจยัไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะทอ้นคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิค
วิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพื่อการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร 
สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่ อการอยู่ ร่ วมกันอย่ า งสันติ และ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด 
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รายละเอยีดมาตรฐานวชิาชพีคร ู รหสั ชื่อวชิา หนว่ยกติ ค าอธบิายรายวิชา 
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติตน 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชพี 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
รู้และสร้างนวัตกรรม 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สือ่ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
2) วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญษรู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร 
5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการ
เรียนรู ้

3(2-2-5) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
6) ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกบังาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ข.การจัดการเรียนรู้ ทั้ง 6 ข้อ 

EFA201 การบริหารการศึกษา
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

3(2-2-5) บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใน
การท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม
การด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด การคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง  ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
2) ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและ
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รายละเอยีดมาตรฐานวชิาชพีคร ู รหสั ชื่อวชิา หนว่ยกติ ค าอธบิายรายวิชา 
ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
3) บูรณาการความรู ้เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
5) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สือ่ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ค.ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
3)ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่รว่มกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ 
และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย                 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานการปฏบิัติตน 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ                
ความเป็นครู 
2) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 
5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED402 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  องค์ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความ
เ ป็ น ค รู  ก ฎ ห ม า ย ส า ห รั บ ค รู  ส ภ า พก า รณ์               
การพัฒนาวิชาชีพครู  บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

(ประสบการณ์วิชาชีพ ต้อง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี)  

EED105 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา1 

1(0-3-0) สรุปคุณลักษณะของตนเองและครทูี่แสดงออกถงึความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและตอ่วิชาชีพ 
รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน รว่มมอืกับผู้ปกครองในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้
ในการพฒันา ดูแล ชว่ยเหลือผูเ้รียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศกึษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรูท้างจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจทิัล  การพัฒนาหลักสตูรเพือ่
พัฒนาผู้เรียนตามศกัยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศกึษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวเิคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และ
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รายละเอยีดมาตรฐานวชิาชพีคร ู รหสั ชื่อวชิา หนว่ยกติ ค าอธบิายรายวิชา 
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้(PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง 

EED204 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา2 

2(0-6-0) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง
โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ เรียน ให้มี คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพ
ครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED305 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา3 
 

3(0-9-0) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
สูงโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่ เกี่ ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง                     
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED401 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา4 
 
 
 

6(240) ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้า
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวจิัยที่ถกูต้องตามระเบียบวธิีวิจยั สะทอ้นผลการ
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รายละเอยีดมาตรฐานวชิาชพีคร ู รหสั ชื่อวชิา หนว่ยกติ ค าอธบิายรายวิชา 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชพี 
โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ               
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก 5 
 

วเิคราะหส์าระความรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาต ิ(TQF)  

เพือ่ก าหนดรายวชิาเอกการสอนภาษาจนี เพือ่การศกึษา 
และวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของรายวชิากบัสมรรถนะ 
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ตารางวเิคราะหส์าระความรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุแิหง่ชาต ิ(TQF) ระดบัปริญญาตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละศึกษาศาสตร ์พ.ศ.2561 เพือ่ก าหนดสาระความรู ้
 
กลุม่วชิาที ่3 ผลลพัธ์การเรยีนรู้และตวัอยา่ง/ขอ้เสนอสาระความรูก้ลุ่มสาขาวชิาวชิาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 
ผลลัพธก์ารเรยีนรู ้

ผู้ เรียนมีความรู้ พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษาต่างประเทศ สามารถออกแบ บและจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ  ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือ
และวิจารณญานในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้ส ามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 

ตวัอยา่ง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาท ิ
 (1) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  (1.1) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ 
  (1.2) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ   
  (1.3) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 
 (2) ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
  (2.1) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (Language) โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง 

(PhonologicalSystem) ระบบหน่วยค า (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic and Semantic System)  
  (2.2) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
  (2.3) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 
 (3) วัฒนธรรม 
  (3.1) วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture)  
  (3.2) วัฒนธรรมไทย (ThaiCulture)  
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  (3.3) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)  
 (4) วรรณคดี 
  (4.1) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
  (4.2) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 
 (5) การแปลภาษาต่างประเทศ 
 
กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์พ.ศ.2561 (TQF) 

ผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละตวัอยา่ง/ขอ้เสนอสาระความรูก้ลุม่สาขาวชิาวิชาภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ 

สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาจีน 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ (2) ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอน

ภาษาต่างประเทศ 
  (2.1)  แนวคิด พ้ืนฐานทาง

ภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษา (Language) โดยเฉพาะคุณสมบัติของ
ภ าษา  วั จ น ะภ าษา  ร ะบบหน่ ว ย เ สี ย ง 
(PhonologicalSystem) ร ะ บ บ ห น่ ว ย ค า  
(Morphological System) วากยสัมพันธ์และ

ECN102 ระบบเสียงภาษาจีน 
Chinese Phonetics 

3(2-2-5) 

ECN101 ภาษาจีนระดับต้น 1 
Basic Chinese I 

3(2-2-5) 

ECN103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
Chinese Listening and 
Speaking I 

3(2-2-5) 

ECN204 ภาษาจีนระดับต้น 2 
Basic Chinese II 

3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์พ.ศ.2561 (TQF) 
ผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละตวัอยา่ง/ขอ้เสนอสาระความรูก้ลุม่สาขาวชิาวิชาภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศ 
สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาจีน 

อร รถศาสตร์  (Syntactic and Semantic 
System)  

  (2.2) แนวคิดพ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

  (2.3) พ้ืนฐานการศึกษา
ภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 
 

ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
Chinese Listening and 
Speaking II 

3(2-2-5) 

ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
Intermediate Chinese 

3(2-2-5) 

ECN202 การอ่านภาษาจีน 1 
Chinese Reading I 

3(2-2-5) 

ECN203 การเขียนภาษาจีน 
Chinese Writing 

3(2-2-5) 

ECN306 ภาษาจีนระดับสูง 
Advanced Chinese 

3(2-2-5) 

ECN205 ไวยากรณภ์าษาจีน 
Chinese Grammars 

3(2-2-5) 

ECN207 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK) 1 
Chinese for Standardized 
Test (HSK) I 

3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์พ.ศ.2561 (TQF) 
ผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละตวัอยา่ง/ขอ้เสนอสาระความรูก้ลุม่สาขาวชิาวิชาภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศ 
สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาจีน 

ECN304 การอ่านภาษาจีน 2 
Chinese Reading II 

3(2-2-5) 

ECN307 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK) 2 
Chinese for Standardized 
Test (HSK) II 

3(2-2-5) 

ECN402 การแปลภาษาจีน 
Translation 

3(2-2-5) 

ECN403 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK) 3 
Chinese for Standardized 
Test (HSK) III 

3(2-2-5) 

มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี 
การแปลภาษาต่างประเทศ 

(1) ทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  (1.1) การจัดการเรียนรู้หลัก
ภาษาต่างประเทศ 

  (1.2) การจัดการเรียนรู้ทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ   

ECN305 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 
Educational science in 
Chinese Teaching 

3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์พ.ศ.2561 (TQF) 
ผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละตวัอยา่ง/ขอ้เสนอสาระความรูก้ลุม่สาขาวชิาวิชาภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศ 
สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาจีน 

  (1.3) การจัดการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 

(3) วัฒนธรรม 
  (3.1) วัฒนธรรมของ

ภาษาเป้าหมาย (Target Culture)  
  (3.2) วัฒนธรรมไทย 

(ThaiCulture)  
  (3.3) วัฒนธรรมนานาชาติ 

(International Culture) 

ECN206 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 
Chinese Arts and Cultures 

3(2-2-5) 

ECN302 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
General Perspectives of 
China 

3(2-2-5) 

ECN308 ประวัติศาสตร์จีน 
History of China 

3(2-2-5) 

(4) วรรณคดี 
  (4.1) วรรณคดี

ภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ 
จนถึงร่วมสมัย 

ECN301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและ
วรรณคดีจีนโบราณ 
Basic ancient Chinese 
language and literatures 

3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์พ.ศ.2561 (TQF) 
ผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละตวัอยา่ง/ขอ้เสนอสาระความรูก้ลุม่สาขาวชิาวิชาภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศ 
สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาจีน 

  (4.2) องค์ประกอบของ
วรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง
ภาษาต่างประเทศ 

(5) การแปลภาษาต่างประเทศ ECN402 การแปลภาษาจีน 
Translation 

3(2-2-5) 

การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ  

 
 

 

 ECN303 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
สอนภาษาจีน 
Technology and Innovation 
for Chinese Teaching 
 
 

3(2-2-5) 

ECN305 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 
Educational science in 
Chinese Teaching 

3(2-2-5) 

สามารถท า วิ จั ยและพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้

 ECN401 การวิจัยทางการสอนภาษาจนี 
Research in Chinese 
Language Teaching 

3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์พ.ศ.2561 (TQF) 
ผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละตวัอยา่ง/ขอ้เสนอสาระความรูก้ลุม่สาขาวชิาวิชาภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศ 
สาขาวชิาภาษาตา่งประเทศ 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาจีน 

ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทาง
ภาษาต่างประเทศ 

 

ECN303 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
สอนภาษาจีน 
Technology and Innovation 
for Chinese Teaching 

3(2-2-5) 
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ตารางที ่5 สรปุความสอดคลอ้งระหวา่งรายวชิากับสมรรถนะ 
 

กลุม่วชิา ชือ่รายวชิา 
หนว่ย
กติ 

ชัน้ป ี
สมรรถนะหลกัที ่1 

สมรรถนะ
หลกัที ่2 

สมรรถนะหลกัที ่3 
สมรรถนะ
หลกัที ่4 

สมรรถนะ
หลกัที ่5 

สมรรถนะ
หลกัที ่6 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 

เน
ื้อห

าว
ิชา

ภา
ษา

จีน
 

ภาษาจีนระดับต้น 1 3 1/1                    
ระบบเสียงภาษาจีน 3 1/1                    
การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 1/1                    
การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3 1/2                    
ภาษาจีนระดับต้น 2 3 2/1                    
การอ่านภาษาจีน 1 3 2/2                    
ภาษาจีนระดับกลาง 3 2/2                    
การเขียนภาษาจีน 3 2/2                    
ไวยากรณ์ภาษาจีน 3 2/2                    
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3 2/2                    
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 1 3 2/2                    
การอ่านภาษาจีน 2 3 3/1                    
ภาษาจีนระดับสูง 3 3/1                    
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 3 3/1                    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3 3/1                    
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน 3 3/1                    
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 2 3 3/1                    
ประวัติศาสตร์จีน 3 3/1                    
วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3 3/2                    
การวิจยัทางภาษาจีน 3 4/2                    
การแปลภาษาจีน 3 4/2                    
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 3 3 4/2                    

 รวม 63 4 3 5 5 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 
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สมรรถนะนักศึกษาวชิาชพีครูสาขาวชิาการสอนภาษาจนี 
 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง รายวชิา 

1.รู ้เขา้ใจหลกัการและมทีกัษะภาษาจนีขัน้พืน้ฐานทั้ง 
4 ดา้น ไดแ้ก ่การฟงั การพดู การอา่น การเขยีน 

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
1.2 สามารถฟังและพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวันได้ 
     1.2.1 เข้าใจค าศัพท์ความหมายของค าศัพท์ 
     1.2.2 เข้าใจโครงสร้างระบบการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจนี และสามารถ
ออกเสียงได้ถูกต้อง    
1.2.3 เข้าใจหลักในการใช้ไวยากรณ์ในรูปประโยคพื้นฐาน 
1.3 สามารถอ่านและเข้าใจความหมาย วลี รูปประโยคภาษาจีนระดบัอนุเฉทได้ 
1.4 สามารถเขียนอกัษรจีนได้อยา่งถูกตอ้งตามหลักโครงสร้างตัวอักษรจีนล าดับขีดอักษรจีน 
 

1. ภาษาจีนระดับต้น 1 
2. ระบบเสียงภาษาจีน 
3. การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
4. ภาษาจีนระดับต้น 2 
5. การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
6. การอ่านภาษาจีน 1 
 
 

2.ชว่ยจดักจิกรรมการเรยีนรูด้า้นภาษา ศิลปะและ
วฒันธรรมจนี รวมทั้งเตรยีมสือ่การสอนภาษาจนี 

2.1 สามารถช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้านฟัง พูด อา่น และเขียนภาษาจีนที่มเีนื้อหาด้านความ
เรียง รูปประโยคสั้นๆ วิเคราะห์และสรปุเนื้อหาในบทเรียน 
     2.1.1 อธิบายค าศัพท์ความหมายของค าศัพท์ 
     2.1.2 อธิบายหลักในการใช้ไวยากรณ์ในรูปประโยคพื้นฐาน 
     2.1.3 อธิบายโครงสร้างการเขียนภาษาจีน เช่นบันทึกประจ าวัน จดหมายสว่นตัว 
     2.1.4 รู้และเข้าใจวรรณกรรมในแต่ละยุคสมัย 
     2.1.5 สามารถอา่นและวิเคราะห์ วรรณกรรมได้ 
2.2 สามารถน าศิลปะและวัฒนธรรมจีนมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.2.1 รู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีน 
     2.2.2 สาธิตและลงมือปฏิบัติศิลปวฒันธรรมจีนด้านการเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษจีน 
ศิลปะการต่อสู้จีน อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

1. ภาษาจีนระดับกลาง 
2. การเขียนภาษาจีน 
3. การอ่านภาษาจีน 2 
4. ภาษาจีนระดับสูง 
5. ไวยากรณ์ภาษาจีน 
6.ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง รายวชิา 

3.มทีกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาจนีใน
ศตวรรษที ่21 
 

3.1รู้และเข้าใจหลักการดา้นหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ทางภาษาจีน 
3.2 วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาจีนในชั้นเรียน 
3.3 สามารถวิเคราะห์แบบเรียน ระบุตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ภาษาจีน 
ก าหนดโครงสร้างรายวิชาออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน น าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน 
3.4 สามารถออกแบบการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ภาษาจีนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ภาษาจีน 
3.5 สามารถฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาจีนได้ในระดับดี 
3.6 สามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ประวัติศาสตร์จีน ภาษาและ
วรรณคดีจีนโบราณได ้
3.7 สามารถสร้างส่ือและน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
3.8 สามารถประยกุต์ใช้การวจิัยทางภาษาจีนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชั้น
เรียน 

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

4.มคีวามรูภ้าษาจนีเทยีบเทา่ระดบั HSK 3,4 4.1 ประเมินตนเองและพัฒนาสมรรถนะทางภาษาจีนตามมาตรฐานการสอบวดัระดับความรู้
ภาษาจีน HSK 3,4 อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4.2 ผ่านการฝึกปฏิบัติแบบทดสอบตามมาตรฐานการสอบวัดระดับความรูภ้าษาจีน  
HSK 3,4 จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 1 
2. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 2 
3. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 3 
 

5.บรูณาการการวจิยันวตักรรม และเทคโนโลยแีละ
ประยกุตใ์ชเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนภาษาจนี 

5.1 สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 
5.2 สามารถน าผลการวิจยัทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 

1. การวิจยัทางการสอนภาษาจีน 
 

6. สามารถแปลภาษาจนีเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการ
ประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

6.1 แปลและถ่ายทอดข้อมูลภาษาจีนเปน็ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน ได้อย่าง
เหมาะสมและถกูต้องตามบริบท 
6.2 สามารถประยกุต์ความรู้ เนื้อหาวิชาการแปลเขา้สู่การจัดการเรียนรู้ภาษาจนีได้ 

1. การแปลภาษาจีน 

รวม 6 สมรรถนะหลกั รวม 20 สมรรถนะรอง รวม 20 รายวชิา 
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ตารางความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถโดยรวมของนกัศึกษาหลกัสตูรสาขาวชิาการสอนภาษาจนี (หลกัสตูรครศุาสตรบ์ณัฑติ 4 ป)ี สมรรถนะหลกัและรายวชิาของแตล่ะชัน้ปี 

ความสามารถโดยรวมของนกัศึกษา 
ชัน้ปีที ่1 

นักศึกษาคร ู(study teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนกัศึกษา 
ชัน้ปีที ่2 

ผูช้ว่ยสอน (teacher assistant) 

ความสามารถโดยรวมของนกัศึกษา 
ชัน้ปีที ่3 

ผูส้อนรว่ม (Co-teacher) 

ความสามารถโดยรวมของนกัศึกษา 
ชัน้ปีที ่4 

ครผููส้อน (teacher ) 
สมรรถนะชัน้ปทีี ่1  

รู้ เข้าใจและมีทักษะภาษาจีนขั้นพื้นฐานท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

สมรรถนะชัน้ปทีี ่2 
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเตรียมสือ่การสอน

ภาษาจีน 

สมรรถนะชัน้ปทีี ่3  
มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 
มีความรูภ้าษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK 3 

สมรรถนะชัน้ปทีี ่4 
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยบรูณาการการ
วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครู

ภาษาจีนมืออาชีพ 
มีความรูภ้าษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK4 

ค าอธบิายสมรรถนะชัน้ปีที ่1 ค าอธบิายสมรรถนะชัน้ปีที ่2 ค าอธบิายสมรรถนะชัน้ปีที ่3 ค าอธบิายสมรรถนะชัน้ปีที ่4 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลกัที ่1.รู ้
เขา้ใจหลกัการและมี
ทกัษะภาษาจนีขัน้พืน้ฐาน
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก ่การฟงั 
การพดู การอา่น การ
เขยีน 

สมรรถนะรองที ่1.1 รู้และ
เข้าใจหลักการพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
สมรรถนะรองที ่1.2 สามารถ
ฟังและพูดภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 1.2.1 เข้าใจค าศัพท์
ความหมายของค าศัพท ์
1.2.2 เข้าใจโครงสร้างระบบ
การออกเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ภาษาจีน และ
สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง    
1.2.3 เข้าใจหลักในการใช้
ไวยากรณ์ในรูปประโยค
พื้นฐาน 
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สมรรถนะรองที ่1.3 สามารถ
อ่านและเข้าใจความหมาย วล ี
รูปประโยคภาษาจีนระดับอนุ
เฉทได้ 
สมรรถนะรองที ่1.4 สามารถ
เขียนอักษรจีนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักโครงสร้างตัวอักษร
จีนล าดับขีดอักษรจีน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกัที ่2.
ชว่ยจดักจิกรรมการ
เรยีนรูด้า้นภาษา 
ศิลปะและวฒันธรรม
จนี รวมทัง้เตรยีมสือ่
การสอนภาษาจนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองที ่2.1 
สามารถช่วยจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ด้านฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาจีนที่มี
เนื้อหาด้านความเรียง รูป
ประโยคสั้นๆ วิเคราะห์
และสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
2.1.1 อธิบายค าศัพท์
ความหมายของค าศัพท ์
2.1.2 อธิบายหลักในการใช้
ไวยากรณ์ในรูปประโยค
พื้นฐาน 
2.1.3 อธิบายโครงสร้าง
การเขียนภาษาจีน เช่น
บันทึกประจ าวัน จดหมาย
ส่วนตัว 
2.1.4 รู้และเข้าใจ
วรรณกรรมในแต่ละยุค
สมัย 
2.1.5 สามารถอ่านและ
วิเคราะห์ วรรณกรรมได้ 
2.2 สามารถน าศิลปะและ
วัฒนธรรมจีนมาบูรณาการ
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ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
2.2.1 รู้และเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมจีน 
2.2.2 สาธิตและลงมือ
ปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมจีน
ด้านการเขียนพู่กันจีน การ
ตัดกระดาษจีน ศิลปะการ
ต่อสู้จีน อาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกัที ่3.มี
ทกัษะในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้
วชิาภาษาจนีใน
ศตวรรษที ่21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะรองที่ 3.1รู้และ
เ ข้ า ใ จ ห ลั ก ก า ร ด้ า น
หลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้ทางภาษาจีน 
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่  3.2 
วางแผนและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ภาษาจีนในชั้นเรียน 
 ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่  3.3 
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
แบบเรียน ระบุตัวชี้วัด
แ ล ะ ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาจีนที่สอดคล้องกับ
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร  เ รี ย น รู้
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ภ า ษ า จี น  ก า ห น ด
โ ค ร ง ส ร้ า ง ร า ย วิ ช า
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เ ขี ย น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
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เหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน น าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ชั้นเรียน 
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่  3.4 
สามารถออกแบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
ภ าษาจี นมา ใช้ ใ นการ
พัฒนาผู้เรียนภาษาจีน 
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่  3.5 
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาจีนได้ในระดับดี 
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่  3.6 
สามารถถ่ายทอดเนื้อหา
คว ามรู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย วกับ
ประเทศจีนประวัติศาสตร์
จีน ภาษาและวรรณคดีจีน
โบราณได ้
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่  3. 7 
สามารถสร้างสื่อและน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน 
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่  3.8 
สามารถประยุกต์ใช้การ
วิ จั ยทางภาษาจี น เพื่ อ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 
 
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่  4.1 
ประเมินตนเองและพัฒนา
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สมรรถนะหลกัที ่4.มี
ความรูภ้าษาจนี
เทยีบเทา่ระดบั HSK 3 

สมรรถนะทางภาษาจีน
ตามมาตรฐานการสอบวัด
ระดับความรู้ ภาษาจีน 
HSK 3 อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
สมรรถนะรองที่ 4.2 ผ่าน
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
แ บ บ ท ด ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน  
HSK 3 จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

สมรรถนะหลกัที ่4.มี
ความรูภ้าษาจนี
เทยีบเทา่ระดบั HSK 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะหลกัที ่5.
บรูณาการการวจิยั 
นวตักรรม และ
เทคโนโลยแีละ
ประยกุตใ์ชเ้พือ่พฒันา
ผู้เรยีนภาษาจนี 
 
สมรรถนะหลกัที ่6.
สามารถแปลภาษาจนี
เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการ
ประกอบอาชพีไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
 

สมรรถนะรองที ่4.1 
ประเมินตนเองและ
พัฒนาสมรรถนะทาง
ภาษาจีนตามมาตรฐาน
การสอบวัดระดบั
ความรู้ภาษาจีน HSK 4 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
สมรรถนะรองที ่4.2 
ผ่านการฝึกปฏิบัติ
แบบทดสอบตาม
มาตรฐานการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน  
HSK 4 จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
สมรรถนะรองที ่5.1
สามารถน าผลการวิจยั
ทางการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีน 
 
 
สมรรถนะรองที ่6.1 
แปลและถ่ายทอดขอ้มูล
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน ได้อยา่ง
เหมาะสมและถกูต้อง
ตามบริบท 
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สมรรถนะรองที ่6.2 
สามารถประยกุต์
ความรู้ เนื้อหาวิชาการ
แปลเข้าสู่การจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนได้ 
 
 

รายวชิาภาคเรยีนที ่1 รายวชิาภาคเรยีนที ่2 รายวชิาภาคเรยีนที ่3 รายวชิาภาคเรยีนที ่4 
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 

1. ภาษาจีนระดับต้น 1 
2. ระบบเสียงภาษาจีน 
3. การฟังและการพูด

ภาษาจีน 1 

1. การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
 

1. ภาษาจีนระดับต้น 2 1. การอ่านภาษาจีน 1 
2. ภาษาจีนระดับกลาง 
3. การเขียนภาษาจีน 
4. ไวยากรณ์ภาษาจีน 
5. ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 
6. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัด

ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 
1 

1. การอ่านภาษาจีน 2 
2. ภาษาจีนระดับสูง 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศจีน 
5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการสอนภาษาจีน 
6. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน 

(HSK) 2 
7. ประวัติศาสตร์จีน 

1. วิธีวิทยาการสอน
ภาษาจีน 

1. ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษา 1. การวิจัยทางภาษาจีน 

2. การแปลภาษาจีน 
3. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัด

ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 
3 
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ภาคผนวก 6 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
ปรับปรงุ/พฒันาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติตามเกณฑม์าตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญา

ตร ีสาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร ์(หลกัสูตร ๔ ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ค าสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ค าสัง่คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์  

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรญิญาตรสีาขาการศกึษา 
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ภาคผนวก 7 
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     ปี พ.ศ. 2557 
  ปริญญาตรี  : ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     ปี พ.ศ. 2552 
 
ผลงานทางวชิาการ      
งานวิจัย  
Mr.Xiaoxin She, สุจรรยา ธิมาทาน, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล , สุปภาดา อินทรบงกต,  Jiaoyue 

Zhao. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย  ครั้งที่ 9 วันที่ 3 – 4 เมษายน 
2561. น.607-615.   

 
ประสบการณก์ารสอน   : ภาษาจีนระดับต้น 1 
     ภาษาจีนระดับต้น 2 
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ประวตัอิาจารยผ์ู้รบัผดิชอบ/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

นางสาวสจุรรยา ธมิาทาน 

 

ชื่อ – นามสกุล    : นางสาวสุจรรยา ธิมาทาน 
ต าแหนง่ปจัจบุนั    : อาจารย์ 
สถานที่ท างาน    : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประวตัิการศกึษา  ปริญญาโท : MTCSOL.(Teaching Chinese to Speakers of Other Languages ) 

     Guangxi Normal University(China) 
     ปี พ.ศ. 2558 
  ปริญญาตรี  : ค.บ.(ภาษาจีน) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
     ปี พ.ศ. 2556 
ผลงานทางวชิาการ      
งานวิจัย  
Mr.Xiaoxin She, สุจรรยา ธิมาทาน, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล , สุปภาดา อินทรบงกต,  Jiaoyue 

Zhao. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย  ครั้งที่ 9 วันที่ 3 – 4 เมษายน 
2561. น.607-615.    

ประสบการณก์ารสอน   : การฟังและการพูดภาษาจีน 1 
     การฟังและการพูดภาษาจีน 2 
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ประวตัอิาจารยผ์ู้รบัผดิชอบ/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

Miss.Jiaoyue Zhao 

 

ชื่อ – นามสกุล    : Ms.Jiaoyue Zhao 
ต าแหนง่ปจัจบุนั    : อาจารย์ 
สถานที่ท างาน    : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประวตัิการศกึษา  ปริญญาโท : ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน) 
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     ปี พ.ศ. 2558 
  ปริญญาตรี  : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
     ปี พ.ศ. 2554 
 
ผลงานทางวชิาการ      
งานวจิยั  
Mr.Xiaoxin She, สุจรรยา ธิมาทาน, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุปภาดา อินทรบงกต,  Jiaoyue Zhao. 

(2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 3 – 4 เมษายน 2561. น.
607-615. 

ประสบการณก์ารสอน   : HSKระดับ 2 
     ภาษาจีนระดับต้น 
     ศิลปะการเขียนอักษรจีน 
     ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
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ประวตัอิาจารยผ์ู้รบัผดิชอบ/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

Mr.Xiaoxin She 

 

ชื่อ – นามสกุล    : Mr.Xiaoxin She 
ต าแหนง่ปจัจบุนั    : อาจารย์ 
สถานที่ท างาน    : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประวตัิการศกึษา  ปริญญาโท : ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
     ปี พ.ศ. 2554 
  ปริญญาตรี  : B.Ec.(statistics) 
     Hangzhou Dianzi University(China) 
     ปี พ.ศ. 2544 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจิยั  
Mr.Xiaoxin She, สุจรรยา ธิมาทาน, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล , สุปภาดา อินทรบงกต,  Jiaoyue 

Zhao. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย  ครั้งที่ 9 วันที่ 3 – 4 
เมษายน 2561. น. 607-615. 

Mr.Xiaoxin She. (2561). ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที ่9 วันที่ 3 – 4 เมษายน 2561. น. 102-110. 

Mr.Xiaoxin She, นางสาวทัศนีย์ รอดมั่นคง, นางจิตติพร บ่มไล่ และนางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2561). 
แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนส าหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา.รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 3 – 4 
เมษายน 2561. น. 111-120.     

หนังสอื     
- 
ประสบการณก์ารสอน   :  

การแปลจีน – ไทยและการแปลไทย – จีน หลักไวยากรณ์ภาษาจีน 
การอ่านภาษาจีน 1 และ 2 ภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับครู 1 และ 2 
ภาษาจีน 1 – 4 HSKระดับ 1 – 5 
การเขียนภาษาจีน 1 และ 2 ภาษาจีนเพื่อการสืบค้น 
กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาภาษาจีน การฟังข่าวภาษาจีน 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน ทดลองสอน 
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ประวตัอิาจารยผ์ู้รบัผดิชอบ/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

นายชาญณรงค์ ค าเพชร 

ชื่อ – นามสกุล    : นายชาญณรงค์ ค าเพชร 
ต าแหนง่ปจัจบุนั    : อาจารย์ 
สถานที่ท างาน    : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประวตัิการศกึษา  ปริญญาโท : กศ.ม.(พลศึกษา) 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ปี พ.ศ. 2549 
  ประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
     ปี พ.ศ. 2553 
  ปริญญาตรี  : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
     สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 
     ปี พ.ศ. 2544 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจิยั       
พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ชาญณรงค์ ค าเพชรและคณะ. (2561). การพัฒนารปูแบบการเรยีนรูชุ้มชนเสมือน

ของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงส าหรับ วิสาหกิจผู้ผลิต มะม่วงเมืองแปดริ้ว . วารสารชุมชนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ปีที ่12  ฉบับที ่1 (มกราคม-เมษายน 2561). หน้า 87-97.  

ประสบการณก์ารสอน   : วิทยาศาตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
         วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
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ภาคผนวก 8 
 

รายงานวจิยัการประเมนิหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาจีน หลกัสตูร
ปรับปรงุ ป ีพ.ศ. 2559 คณะครศุาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 
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ภาคผนวก 9 
 

ตารางการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ตารางการปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2562 
โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรบัปรงุแก้ไข 
1. คุรุสภามีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพครูจาก
เดิม 11 มาตรฐานวิชาชีพ เป็น 4 มาตรฐาน ดังนั้น
ควรมีการสรุปตารางเปรียบเทียบรายวิชากับ
มาตรฐานวิชาชีพครูในแต่ละประเด็นย่อยให้เกิด
ความเข้าใจง่ายและมีค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

จัดท ารายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานวิชาชีพครู
กับค าอธิบายรายวิชาชีพครู  
(ดังภาคผนวก 4) 

2. ควรมีการเพ่ิมเติมรายวิชาชีพครูในกลุ่มวิชาชีพ
ครูเลือกเรียน ในกรณีที่สมรรถนะรายวิชาชีพครูไม่
ครบถ้วนตามบริบท 

ไม่มีการปรับปรุงเนื่องจากพิจารณาแล้วครบถ้วน  
(ดังภาคผนวก 4) 

3. ควรปรับการเขียน หมวดที่ 1 (ข้อที่ 11 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้อง
น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร และข้อที่  
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย) 
ให้มีความเฉพาะตามบริบทของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ เช่น การจัดการศึกษาท่ีเน้น EEC 
เป็นต้น 

ปรับการเขียน โดยเขียนตามส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง ไว้ต้นหัวข้อ และแสดงความเฉพาะบริบทท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในย่อหน้าถัดไป 
(ดังหมวดที่ 1 ข้อที่ 11-12) 

4. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สั้น กระชับ และ
แสดงถึงอัตลักษณ์ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น 

ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สั้น กระชับ และแสดงอัตลักษณ์
ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
(ดังหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร) 
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ภาคผนวก 10 
 

ตารางการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวชิาการ 
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ตารางการปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวชิาการ 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 
และ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรบัปรงุแก้ไข 
1. เมื่อหลักสูตรเปิดสอนในระยะเวลา 2 ปี ต้องมีการ
ประเมินหลักสูตร และหากพบปัญหาจะต้องน าเสนอ
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

เมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครบ 
2 ปี รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการสภา
วิชาการรับทราบ 

2. ควรก ากับติดตามเป็นรายปี และท าเครื่องมือ
ก ากับเป็นรายปีว่าผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ 

จัดท าเครื่องมือก ากับเป็นรายปี 

3. วิชาชีพครูควรแสดงให้เห็นภาพชัดเจนของ
สมรรถนะผู้เรียนแต่ละชั้นปีเพ่ือน าไปสู่ครูมืออาชีพ 

ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง มีการจัดแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและ
รายวิชาของแต่ละชั้นปีทั้งส่วนของวิชาศึกษาทั่วไป
และวิชาชีพครู 

4. ปรับรายวิชาในเทอมเดียวกันไว้ใกล้กันเพ่ือให้เห็น
ล าดับก่อนหลัง 

ด าเนินการปรับรหัสรายวิชา 

5. ควรออกแบบรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนไว้ใน
หลักสูตร (Prerequisite) และกรรมการประจ า
หลักสูตรควรวิเคราะห์ตรวจสอบการเรียงล าดับวิชา
ก่อนหลังของรายวิชา รวมถึงวิชาชีพครู 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนหลังที่เกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กันคือรายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ซึ่งแสดงอยู่ในโครงสร้างรายวิชา 

6. ควรเตรียมข้อมูลส าหรับตอบค าถามในสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรแบบเน้นสมรรถนะ
วิชาชีพครูเป็นอย่างไร และแตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่
เคยท ามาอย่างไร 

มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเตรียมตอบค าถามโดย
ชี้ให้เห็นภาพของการปฏิบัติให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรม 

7. ควรวางแผนการวัดและประเมินผล วิธีการสอน ใน
แต่ละรายวิชาของหลักสูตรแบบเน้นสมรรถนะ 

มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยหลังจากหลักสูตร
ผ่านสภามหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือให้สามารถสอนผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
ตามท่ีคาดหวังในรายวิชาได้ 

8. ตรวจสอบหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ตรงกับ มคอ.1 ที่
ประกาศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกประเด็น 

ตรวจสอบ ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 5 

9. ตรวจสอบและปรับปรุงการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาเอกให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน 

ปรับปรุงการเขียนค าอธิบายรายวิชาในทุกวิชาเอก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน ดังแสดงใน
ค าอธิบายรายวิชาเอก 

10. ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบค าผิด การคัดลอก
ข้อความ รหัสวิชาให้ถูกต้องทั้งเล่ม 

ตรวจสอบค าให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรบัปรงุแก้ไข 
11. หลักสูตรภาษาจีนควรมีค าอธิบายภาษาจีนด้วย เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่ม

วิชาเอกเลือกเป็นภาษาจีนลงในหลักสูตร 
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ตารางการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร 
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ตารางการปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร 
 จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที ่19 มีนาคม 2562 
และ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรบัปรงุแก้ไข 

แต่ละสาขาวิชามีจุดเด่นหรือจุดเน้นใน
สาขาวิชาอย่างไร และเชื่อมโยงกับ
รายวิชาใดในหลักสูตร ควรแสดงไว้ใน
เอกสารสรุปข้อมูลหลักสูตร 

จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คือ 
1) วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารที่เน้นทั้ง
คุณภาพและเน้นการสื่อสารแบบสากลด้วยภาษาอังกฤษ รวมถึง
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
2) วิชาในกลุ่มวิชาชีพครู เน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและทักษะ
ของวิชาชีพครูครบทุกด้าน เน้นปฏิบัติตามทักษะวิชาชีพครูที่บูรณา
การกับศาสตร์สาขาวิชาเอกได้อย่างลงตัว มีการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์สาขาวิชาชีพครูและสาขาวิชาเอก เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความช านาญในศาสตร์วิชาเอกและสามารถปฏิบัติการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพตามศาสตร์ความเป็นครู 
3) วิชาในสาขาวิชาเอกเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนผ่านประสบการณ์จริง โดยมีความ
ร่วมมือกับ 2 มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Qujing 
Normal University และ Guangxi  Science & Technology  
Normal University มีการวางแผนให้นักศึกษาได้ไปศึกษารายวิชา
ภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา (ภาค
เรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3) นักศึกษาที่ได้ไป
ศึกษารายวิชาภาษาจีนที่ประเทศจีนตามที่หลักสูตรก าหนด ได้มี
การพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนอย่างรวดเร็ว มี
ความเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น และได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่
ชาวจีน มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนไดม้ากข้ึน มีความกล้า
แสดงออกที่จะใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา มั่นใจใน
วิชาภาษาจีนที่ตนเองเรียนและสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม  
ความเชื่อมโยงของรายวิชากับหลักสูตรแสดงอยู่ในภาคผนวกท่ี 5 
วิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  
เพ่ือก าหนดรายวิชาเอกการสอนภาษาจีนและวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของรายวิชากับสมรรถนะ 
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ภาคผนวก 12 
 

ตารางการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ 
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 
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ตารางการปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรบัปรงุแก้ไข 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีมติเห็นชอบ
หลักสูตร 
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ภาคผนวก 13 
 

บันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ กบั Qujing Normal University 

บันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ กบั  Guangxi  Science & Technology  Normal  University 
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ภาคผนวก 14 
 

เอกสารสญัญาจา้งอาจารยช์าวตา่งชาติ 
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