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ชื่อวิชา ภาษากัมพูชาสําหรับตํารวจ

เวลาเรียนรู 30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขาราชการตํารวจมีทักษะการใชภาษากัมพูชาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหขาราชการตํารวจมีความสามารถในการประยุกตโครงสรางทางภาษาเพื่อนําไปใชให
เหมาะสมกับสถานการณตางๆได
3. เพื่อใหขาราชการตํารวจสื่อสารภาษากัมพูชาสําหรับภารกิจของงานตํารวจไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษากัมพูชา เพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เช น
การทักทาย ขอมูลสวนบุคคล การใหคําแนะนําและขอมูลแกชาวกัมพูชา ทั้งนี้รวมไปถึงภารกิจของตํารวจและ
งานที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เชน งานจราจร งานอุบัติเหตุ งานอาชญากรรม เปนตน ศึกษาโครงสรางทางภาษา
ในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและภูมิหลังของเจาของภาษา
ความรูพื้นฐานของผูเรียน
มีทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาไทย
สมรรถนะผูจบการฝกอบรมที่พึงประสงค
1.มีทักษะการใชภาษากัมพูชาสําหรับสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีความสามารถประยุกตโครงสรางทางภาษาเพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ไดจริง
3.มีความสามารถใชภาษากัมพูชาเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหภารกิจทางดานตํารวจสําเร็จ
บรรลุผลดวยดี
ผูเขารับการฝกอบรมจบแลวสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน
ขาราชการตํารวจที่ตองปฏิบัติหนาที่บริเวณชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชา

รหัสวิชา

17021702

แผนการจัดการเรียนรู
ชื่อวิชา ภาษากัมพูชาสําหรับตํารวจ
จํานวน 30 ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ 1 การทักทาย
ผลลัพธการเรียนรู
ผูเรียนสามารถกลาวคําทักทายและกลาวลาได

สาระการเรียนรู
1.คําศัพทเกี่ยวกับคําทักทาย คําลา
2.การสนทนาทักทายและกลาวลา

หนวยการเรียนรูที่ 2 การใหคําแนะนํา/ขอมูลแกชาวกัมพูชา
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
ผูเรียนสามารถใหคําแนะนําหรือใหขอมูลแกชาวกัมพูชา 1.คําศัพทเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป เชน
ได
สถานที่ เสนทาง ทิศทาง เปนตน
2.การสนทนาเพื่อใหขอมูลทั่วไป

เวลาในการฝกอบรม 2 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
บรรยาย/ปฏิบัติ
- สังเกตการทํากิจกรรม
- การตอบคําถาม
เวลาในการฝกอบรม 3 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
บรรยาย/ปฏิบัติ
- สังเกตการทํากิจกรรม
- การตอบคําถาม

หนวยการเรียนรูที่ 3 ภารกิจของตํารวจและงานกฎหมาย
เวลาในการฝกอบรม 25 ชั่วโมง
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
ผูเรียนสามารถสื่อสารเกี่ยวกับภารกิจของตนเองและ
1.คําศัพทเกี่ยวกับงานกฎหมาย
บรรยาย/ปฏิบัติ
งานกฎหมาย
2.การสนทนาเพื่อสื่อสารในงาน
- อุบัติเหตุ
กฎหมายสวนตางๆ
- งานจราจร
- อาชญากรรม
- การสอบสวน/
ตั้งคําถาม
- การจับและกุมขังผูตองหา

การประเมินผล
- สังเกตการทํากิจกรรม
- การตอบคําถาม

ที่
1
2
3

สรุปชั่วโมงหนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
ทฤษฎี
การทักทาย
1
การใหคําแนะนํา/ขอมูลแกชาวกัมพูชา
1
ภารกิจของตํารวจและงานกฎหมาย
10
- อุบัติเหตุ
- งานจราจร
- อาชญากรรม
- การสอบสวน/ตั้งคําถาม
- การจับและกุมขังผูตองหา
รวม
12

เกณฑการประเมิน
1.ประเมินจากเกณฑการใหคะแนนในแตละหนวย 70 คะแนน
หนวยที่ 1
10
คะแนน
หนวยที่ 2
20
คะแนน
หนวยที่ 3
40
คะแนน
2. ประเมินจากการทดสอบกอนจบหลักสูตร 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน
เกณฑการตัดสิน

หมายเหตุ

ชวงคะแนน
คะแนน 80 – 100
คะแนน 70 – 79
คะแนน 60 – 69
คะแนน 50 – 59
คะแนน 0 – 49
เวลาเรียนตองไมนอยกวา 80%

วัสดุ-อุปกรณ
1.ใบความรู
2.แผนบันทึกเสียง

เกรด
4
3
2
1
0

ปฏิบัติ
1
2
15

รวม
2
3
25

18

30

จํานวนผูเรียนที่รับ
ปงบประมาณ 2555

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3

รุนที่ 1
รุนที่ 2
รุนที่ 3
รุนที่ 4
รุนที่ 5
รุนที่ 6

จํานวน 20 คน
จํานวน 20 คน
จํานวน 20 คน
จํานวน 20 คน
จํานวน 20 คน
จํานวน 20 คน

งบประมาณ
1.คาตอบแทนวิทยากร
2.คาวัสดุที่ใชประกอบการเรียนการสอน

600 บาท x 180 ช.ม.
5 บาท x 30 ช.ม. x 120 คน

คาใชจายรายหัว (เฉลี่ย)
คาใชจาย/คน

1,050 บาท

=

= 108,000 บาท
= 18,000 บาท
รวม 126,000 บาท

ศักยภาพในการเรียนการสอน
- แหลงศึกษาคนควา
1.หองสมุดวิทยาลัยชุมชนตราด
2.Internet
3.หนวยงานราชการ
- สถานที่และอุปกรณการฝกอบรม
วิทยาลัยชุมชนตราด
- ศักยภาพผูสอน
ชื่อ-สกุล
นายประเสริฐ ศิริ
นางวรรณา บุทเสน

คุณวุฒิ
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
สส.บ.(สังคมศาสตร)

ผลงาน/ประสบการณ
-ประกอบธุรกิจที่กัมพูชา
-ผูจัดการโครงการสงเสริมการปองกันเอดสใน
พช.ม.(พัฒนาชุมชน) แรงงานขามชาติ
-ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 12 ป

นายหยี่ ธรรมปญญา

ปราชญทองถิ่น

สอนภาษากัมพูชา 5 ป

หมายเหตุ

