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 รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสนทนา 
(Chinese for Conversation and Communication) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย)   ภาษาจีนเพ่ือการสนทนา  
 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  2902751 Chinese for Conversation and Communication 
2.จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม)  
 3.2  ประเภทของรายวิชา 
  วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อ.วิภาวี  วันละ 
 4.2  อาจารย์ผู้สอน 
  อ.วิภาวี  วันละ AJ.Shen ye AJ.Han Ying 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 /2558  
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. นักศึกษาสามารถฟัง และพูดภาษาจีนอย่างเป็นทางการในสถานการณ์ต่างๆของการ
บริการได้เช่นการทักทาย การแนะน าตัว การนัดหมาย การต้อนรับ 
 2. นักศึกษาสามารถใช้ค าศัพท์และวลีที่ใช้บ่อยในการสนทนาขณะท างาน เหมาะสมกับ
กาลเทศะและการใช้งานทุกขั้นตอนในการต้อนรับได ้
  
2 .  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา  

 เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
  ทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมส าหรับการสนทนาและการสื่อสารใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน การทักทาย การแนะน าตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษา
ในสถานการณ์การต้อนรับ สถานการณ์ในอดีต และการวางแผนการท างานในอนาคต 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ /งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน  
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  60 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

การศึกษาด้วยตนเอง  
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
รายบุคคล 
     -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

หมวดที่  4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (ให้ตรงกับ มคอ.2) 

 ○ 1.  ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน 

         ● 2.  มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
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        ○ 3.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

        ○ 4.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ 
          ○ 5.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.2วิธีการสอน  
                -  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการ เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกาย
เรียบร้อย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน 
 1.3วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าเรียน ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม 
  -  ประเมินจากความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบ 
  -  ประเมินจากความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
  -  ประเมินผลการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
2.  ความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      ●  1. มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

      ○  2. มีความรอบรู้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา 
รวมทั้งเข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
      ○  3. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

             ○ 4. รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ 
 2.2วิธีการสอน 
  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎี บรรยาย อภิปราย 
และประยุกต์ทางปฏิบัติ การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  
 2.3วิธีการประเมินผล 
  -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
  -  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
  -  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้เรื่องทักษะทางปัญญา 
   ○ 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
     ○ 2. ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น  
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○  3. สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ 

●  4. ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด  
 ○ 5. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา  
3.2  วิธีการสอน 
  -  กรณีศึกษาทางการประยุกต์ตามสาขาวิชา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
 3 .3 วิธีการประเมินผล 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน เช่นประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
ทดสอบหรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
● 1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
○ 2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน 
○ 3. มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

  ○ 4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 
  ○ 5. มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม 
  ○ 6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 วิธีการสอน 
  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ เช่น สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน เป็นต้น 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 5.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

○ 1. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม  

○ 2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ  

● 3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  

○ 4. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล 
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล  

○ 5. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน  
 5.2  วิธีการสอน       
        จัดกิจกรรมเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาจีน  
5.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆการอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรยีนรู้และการประเมินผล 
 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช้ )ถ้ามี(  

ชิ้นงาน 
ผู้สอน 

1 แนะน าวิชา วิธีเรียน วิธี
วัดผล สัทอักษรพินอิน 
 

4 บรรยายและแลกเปลี่ยน
ความคิด น าเข้าสู่บทเรียนด้วย
ค าถามเชิงวิเคราะห์  

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

2 拼音 

สัทอักษรพินอิน อักษร
แทนเสียงพยัญชนะ 
อักษรแทนเสียงสระ 

4 เรียนการออกเสียงอักษรแทน
เสียงพยัญชนะและสระ การ์ด
อักษรแทนเสียง เขียนตามค า
บอกเสียงที่ได้ยิน 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

3 拼音 

สัทอักษรพินอิน  
อักษรแทนเสียงสระ 
อักษรแทนเสียง
วรรณยุกต์ 

4 เรียนการออกเสียงอักษรแทน
เสียงสระและวรรณยุกต์ การ์ด
อักษรแทนเสียง เขียนตามค า
บอก พินอินที่ได้ยิน ฟังเพลง
เติมเสียงเนื้อเพลงที่หายไป 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

4 บทที่ 1 4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง อ.วิภาวี วันละ 
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你好！欢迎光临！ 

สวัสดีค่ะ/ครับ 
ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ 

วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา PowerPoint 

Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

5 บทที่ 2 
晚上好！ 

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ/ครับ 

4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา PowerPoint 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

6 บทที่ 3 
喂，您好，餐厅！ 

การให้ค าตอบยืนยัน 
 

4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา บัตรค าตัวเลข 
การอ่านตัวเลข 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

 
7 

บทที่ 4 
您是王先生吗？ 

คุณคือคุณหวังใช่ไหม
คะ/ครับ 
ทบทวนบทที่ 1-4 

 
4 

น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา PowerPoint 
ทบทวนบทเรียน แบบฝึก เกม
แข่งขันเขียนและลบค าศัพท์ 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

8 สอบกลางภาค    
9 บทที่ 5 

谢谢 

ขอบคุณค่ะ/ครับ 

4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา PowerPoint 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

10 บทที่ 6 
不客气 

ไม่ต้องเกรงใจค่ะ/ครับ 
 

4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา PowerPoint 

อ.วิภาวี วันละ 

Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

11 บทที่ 7 
对不起 

ขอโทษค่ะ/ครับ 

4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง

อ.วิภาวี วันละ 

Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 
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 แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา PowerPoint 

12 บทที่ 8 
没关系 

ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ 

4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา PowerPoint 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

13 บทที่ 9 
我带您去吧 

ดิฉัน/ผมพาท่านไปแล้ว
กันนะคะ/ครับ 
 

4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด แสดงบทบาทสมมุติ
ฝึกจับคู่สนทนา PowerPoint  

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

14 บทที่ 10 
先生您上几楼 

คุณผู้ชายขึ้นชั้นไหนคะ/
ครับ 

4 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามเชิง
วิเคราะห์ อ่านศัพท์ใหม่ ตัวบท 
บรรยาย แบบฝึกการออกเสียง
แบบฝึกหัด PowerPoint 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

15 บทที่ 10 
先生您上几楼 

คุณผู้ชายขึ้นชั้นไหนคะ/
ครับ 

 

4 แสดงบทบาทสมมุติฝึกจับคู่
สนทนาบอกทิศทาง 
PowerPoint บัตรค าศัพท์
ทิศทาง ทดสอบเขียนพินอิน 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

16 ทบทวนหน่วยที่ 5-10 4 ทบทวนหน่วยที่ 5-10 
แบบฝึก PowerPoint 

อ.วิภาวี วันละ 
Aj.Shen Ye 
Aj.Han Ying 

17 สอบปลายภาค    
 
 
 
 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ที่ก าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8          20% 
  -  สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17          30% 
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(2) การเข้าชั้นเรียน ตลอดเทอม 10% 
(3) จิตพิสัย ตลอดเทอม 10% 
(4) สนทนาในชั้นเรียน  ตลอดเทอม 10% 
(5) งานและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ตลอดเทอม 10% 
(6) ทดสอบย่อย (สอบพินอิน) ตลอดเทอม 10% 

  รวม 100% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลัก 
 สนทนาภาษาจีนการโรงแรม《酒店篇》 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ภาษาจีนเพ่ือการบริการ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://www.zhongwen.com/ 
 http://www.csulb.edu/~txie/online.htm 
 http://www.wku.edu/~yuanh/AudioChinese/  
 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
  - การประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
  - ผลการสอบของนักศึกษา 
 3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มาเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
  -  ผู้สอนรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะสังเกตการณ์สอน เพ่ือประยุกต์หรือปรับปรุง

ข้อผิดพลาดต่อไป 
  - ผู้สอนตรวจเช็คระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา เพ่ือรับทราบความ

คิดเห็นของนักศึกษา และน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป 
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  - มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาสนับสนุนการเข้าร่วม/การจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก จนสามารถพัฒนาไปสู่การวิจัยในเรียนต่อไป
ในอนาคต 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้ 
  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ผู้สอนน าผลการประเมินจากข้อที่ 1 และ 2 มาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด ดังนี้ 
  - น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 มาเขียนแผนการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
  - น าแผนการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา มาประยุกต์เข้ากับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
  - จัดให้นักศึกษาและกรรมการประเมินการสอน ประเมินการสอน 
  - น าผลการประเมินที่ได้มาเทียบกับที่ผ่าน เพ่ือดูพัฒนาการและข้อบกพร่องต่อไป 
  - หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนหรือเพ่ิมผู้สอนในรายวิชา จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่าง

ผู้สอนคนเก่าและคนใหม่ 
 
 
 
          (อาจารย์ วิภาวี วันละ) 
                อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
             1 ธันวาคม 2558 


