รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 1573504

ชื่อรายวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน

2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาจีน
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรื อง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
31 พฤษภาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ ผ้ เู รียนเกิดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื ้นฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเครื่ องมือในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการศึกษา
และวิเคราะห์สภาพความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบนั
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถอธิบายพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั
ได้

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของกระบวนโลกาภิวตั น์ใน
ปัจจุบนั
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ได้ถึงแนวโน้มทิศทางและปัญหาสถารการณ์การเมือง เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทย-จีน รวมถึงพื ้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ และวิเคราะห์เกี่ยวกับตวามแตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-จีน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของความสัมพันธ์ทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และการค้ าระหว่างประเทศ
จีนและประเทศไทยที่มีมาตังแต่
้ อดีตจนปั จจุบนั
Study the history of political, economic, and trade relations between Thailand and China from the
past until present.
学习了解从古今中泰两国间的交往，包括政治、经济、贸易等方面
的交往内容。
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัว่ โมงต่อภาค

สอนเสริม ให้ คาแนะนา

การศึกษา

ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ไม่มี

90 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจาวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่าน Face book ของหลักสูตรภาษาจีน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายวิชาตามเวลาที่อาจารย์ประจาวิชากาหนด

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สจุ ริตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
1.1.3 ความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
บรรยายและมอบหมายงาน โดยการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด
1.3.2 สังเกต ลักษณะการทางานงานกลุม่ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างเป็ นไปตามเป้าหมายที่คาดหมายหรือไม่ หรือ
อาจเปลี่ยนสถานการณ์ให้ เหมาะสมมากขึ ้น

1.3.3 การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
1.3.4 การทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแก้ปัญหาและ
บริ หารความขัดแย้งในการดารงชีวิตและการทางานได้
2.1.2 มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ ข้อเท็จจริ งเเรื่ องที่ศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ เเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุ ข
2.2 วิธีการสอน

2.2.1 ให้ กรณีศกึ ษาโดยใช้ ความรู้ในวิชา วิเคราะห์ปัญหาจริงโดยให้ นกั ศึกษาทาเป็ นกลุม่ เพื่อได้
สอดแทรกการทางานและเคารพสิทธิรวมถึงการแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุม่
ปลูกฝังให้ มีความรับผิดชอบทาการบ้ านหรื องานที่ได้ รับมอบหมาย
2.2.2 ปลูกฝังให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้ นการเข้ าชันเรี
้ ยนให้ ตรงเวลา
2.2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หรื อตัวอย่างบุคคลที่ควรค่าเป็ นแบบอย่างที่ดี
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลขณะเรี ยน
2.3.2 ประเมินผลจากกิจกรรม งานที่มอบหมาย
2.3.3 ประเมินผลจากการฝึ กปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วม
2.3.4 ประเมินผลจากการทดสอบเดี่ยว หรือกลุม่
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1.1 การคิดวิเคราะห์นยั ของความหมายของประโยคและคาในเชิงลึก
3.1.2 ใช้ ทกั ษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ ในการคิดค้ น วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่
3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาระบบ
คอมพิวเตอร์
3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
3.2.1 การกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.2.2 การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา ด้ วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.2.3 การอภิปรายกลุม่
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
3.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน และบุคลิกภาพ
3.3.2 แบบฝึ กหัด และงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
3.3.3 ทดสอบย่อย
3.3.4 สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 มีทกั ษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน และระหว่างผู้เรี ยนกับอาจารย์

4.1.2 สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ทางานที่มอบหมายให้ แล้ วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุม่ ระดมความคิด และฝึ กการเขียนเรื่องราวร่วมกันในชันเรี
้ ยน
4.2.2 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ทังงานเดี
้
่ยว
และงานกลุม่
4.2.2 กาหนดให้ นกั ศึกษาวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสอบถามและสังเกต ให้ คาแนะนา
4.3.2 ประเมินจากการสังเกตด้ านพฤติกรรมขณะฝึ กปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วม
4.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะการใช้ คอมพิวเตอร์ สาหรับการปฏิบตั ิงานได้ เป็ นอย่างดี
5.1.2 มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.1.1 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตแิ ละสารสนเทศโดยใช้ สื่อ
อินเตอร์ เนตในการสืบค้ น
5.1.2 กาหนดให้ นกั ศึกษาใช้ สื่อและเทคโนโลยีในการนาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
5.1.3 กาหนดให้ นกั ศึกษาส่งงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
5.1.1 ประเมินจากการนาเสนอผลงาน และการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 ประเมินจากงานที่มอบหมายให้ สง่ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์ ท่ ี
1

หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนาลักษณะวิชา

สื่อ
การสอน
1. แผนการสอน มคอ 3

วัตถุประสงค์แนวการสอน 2. เอกสารประกอบการ
การวัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

การวัดผล

1. เอกสารประกอบการสอน

ประเมินพฤติกรรมใน

2. คู่มือผู้เรี ยน

ห้ องเรี ยน ปฏิสมั พันธ์

สอน

ที่มีตอ่ อาจารย์และ
นักศึกษา

2

แนวคิดพื้นฐานทาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทย-จีน

1. เอกสารประกอบการ บรรยาย แนวคิดพื้นฐานทาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สอน
ประเทศไทย-จีน
2. ppt
1. นาเสนอโครงร่างการสอน
2.
บรรยาย Power Point และ
ตอบข้ อซักถาม
2. มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย

1. สังเกตการมีสว่ น
ร่วมของผู้เรี ยน
2. แบบฝึ กหัด

ตนเอง
3

1. เอกสารประกอบการ
ปั จจัยพื้นฐานที่ส่งผล
กระทบต่อ การพัฒนาการ สอน
ของความสัมพันธ์
2. ppt
ระหว่างประเทศไทย-จีน

1.บรรยาย Power Point
ปั จจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยจีนและตอบข้ อซักถาม
2.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย

1. สังเกตการมีสว่ น
ร่วมของผู้เรี ยน
2. แบบฝึ กหัด การ
เขียนข้ อความบันทึก

ตนเอง
4

1.บรรยาย Power Point และตอบ 1. การมี ส่ ว นร่ ว มใน
แนวคิดและทฤษฎี อุดม 1. Power point
คติ ความสัมพันธ์ระหว่าง 2. เอกสารประกอบการ ข้ อซักถาม
การท ากิ จกรรม ใน
ประเทศไทย-จีน
2.ทากรณีศกึ ษา
สอน
และนอกชันเรี
้ ยน
3.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย
3. บรรยาย
ตนเอง

5

1. Power point
1.บรรยาย Power Point และตอบ 1. สั ง เกตการมี ส่ ว น
สภาพความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทย-จีน 2. เอกสารประกอบการ ข้ อซักถาม
ร่วมของผู้เรี ยน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 สอน
2.ทากรณีศกึ ษา
-2
3.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย
3. บรรยาย

สัปดา
ห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

สื่อ
การสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

การวัดผล

ตนเอง
6

สภาพความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทย-จีน
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามเย็น ถึงปัจจุบนั

7

วิเคราะห์สรุปผล

1.บรรยาย Power Point และตอบ 1. สั ง เกตการมี ส่ ว น
ข้ อซักถาม
ร่วมของผู้เรี ยน
2.ทากรณีศกึ ษา
2. แบ บ ฝึ กหั ด การ
3.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย
เขียนข้ อความบันทึก
ตนเอง
1. Power point

1. บรรยาย

1. สั ง เกตการมี ส่ ว น

2. สรุปบรรยาย

8

ความสัมพันธ์ทาง
การเมืองการปกครอง
ระหว่างไทย-จีน:

9

ความสัมพันธ์ทาง

10

โครงการรายงานเดี่ยว

ร่วมของผู้เรี ยน
2. วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี
ปั จจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อ
3. กรณีศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยจีน ถงเถียงถึงความแตกต่าง ระหว่าง
ประเทศไทย-จีน
1. Power point
2.บรรยาย Power Point และตอบ สังเกตการมีส่วนร่ วม
2. เอกสารประกอบการ ข้ อซักถาม
กิจกรรมของผู้เรี ยน
3.ทากรณีศกึ ษา
สอน
4.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย
3. บรรยาย
ตนเอง
4. กรณีศกึ ษา
5. แบบฝึ กหัด
1. Power point

2.บรรยาย Power Point และตอบ 1. สั ง เกตการมี ส่ ว น
เศรษฐกิจระหว่างไทย2. เอกสารประกอบการ ข้ อซักถาม
ร่วมของผู้เรี ยน
3.ทากรณีศกึ ษา
จีน: การค้ า / การ
สอน
2. แบบฝึ กหัด
4.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย
ลงทุน และความตกลง
3. บรรยาย
ตนเอง
การค้ าเสรี ASEAN-China 4. กรณีศกึ ษา
5. แบบฝึ กหัด
FTA
สังเกตการมีสว่ นร่วม
ของผู้เรี ยน
ทดสอบ ประเมิลผล

11

การค้ าไทย-จีน และการ
จัดทาข้ อตกลงการค้ าเสรี

1. Power point

2.บรรยาย Power Point
2. เอกสารประกอบการ ข้ อซักถาม
3.ทากรณีศกึ ษา

และตอบ 1. สั ง เกตการมี ส่ ว น
ร่วมของผู้เรี ยน

สัปดา
ห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

ระหว่างกัน

12

กฎหมายระหว่างประเทศ
และกรณี ศึกษา

13

ความสัมพันธ์ทาง

15

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

สอน

4.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย

3. บรรยาย

ตนเอง

4. กรณีศกึ ษา

5. แบบฝึ กหัด

การวัดผล

2. แบบฝึ กหัด

1. Power point

2.บรรยาย Power Point และตอบ 1. สั ง เกตการมี ส่ ว น
2. เอกสารประกอบการ ข้ อซักถาม
ร่วมของผู้เรี ยน
3.ทากรณีศกึ ษา
สอน
2. แบบฝึ กหัด
4.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย
3. บรรยาย
ตนเอง
4. กรณีศกึ ษา
5. แบบฝึ กหัด

ระหว่างไทย-จีน:

2.บรรยาย Power Point และตอบ 1. สั ง เกตการมี ส่ ว น
2. เอกสารประกอบการ ข้ อซักถาม
ร่วมของผู้เรี ยน
3.ทากรณีศกึ ษา
สอน
2. แบบฝึ กหัด
4.มอบหมายให้ นกั ศึกษาศึกษาด้ วย
3. บรรยาย
ตนเอง
4. กรณีศกึ ษา
5. แบบฝึ กหัด

วิเคราะห์สรุปผล และ

1. Power point

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

14

สื่อ
การสอน

1. Power point

1. บรรยาย

1. สั ง เกตการมี ส่ ว น

นักศึกษานาเสนอข้ อมูลที่ 2. สรุปบรรยาย

ร่วมของผู้เรี ยน

ได้ รับ

2. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์
3. ตัวอย่ากรณีศกึ ษา ระหว่างทางการเมือง การปกครอง
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยจีน ถงเถียงถึงความแตกต่าง ใน
ปั ญหาต่างๆ
1. เอกสารประกอบการ 1. สรุปเนื ้อหาในเอกสาร

2. แบบฝึ กหัด

สอน

ของผู้เรี ยน

ทบทวน

ประกอบการสอน

สังเกตการมีส่วนร่ วม

2.แบบฝึ กหัดทบทวน
16

สอบปลายภาค

ข้ อสอบ

ทดสอบประเมินผลใน
การเรี ยนการสอนของ
ภาคการศึกษา และ
สังเกตการมีสว่ นร่วม

สัปดา
ห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

สื่อ
การสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

การวัดผล

ของผู้เรี ยน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่ ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิณ
1
2

1.1 1.2 1. 2.2 3.1

แบบฝึ กหัด/การเข้ าชัน้

3.2 4.2 5.1 5.3

เรี ยน

1.1 2.1 3.1

สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

50%

16

50%

3.รายละเอียดการประเมินผลระหว่ างภาคและปลายภาคแสดงในเชิง Rubric ดังนี ้
เนื ้อหากิจกรรม

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

หรื อเป้าหมาย

A 10-9

B 8-7

C6–5

D4-3

E2-0

1. การเข้ าชัน้

- เข้ าเรี ยนครบ

- เข้ าเรี ยนขาด

- เข้ าเรี ยนขาด

- เข้ าเรี ยนขาด

- เข้ าเรี ยนขาด

เรี ยน

ทุกครัง้ หรื อขาด

ไม่เกิน 2-3 ครัง้

ไม่เกิน 4-5 ครัง้

ไม่เกิน 6-7 ครัง้

ไม่เกิน 8 ครัง้

ไม่เกิน 1 ครัง้

- เข้ าสายไม่เกิน - เข้ าสายไม่เกิน - เข้ าสายไม่เกิน - เข้ าสายไม่เกิน

- เข้ าตรงเวลา

2-3 ครัง้

4-5 ครัง้

6-7 ครัง้

8 ครัง้

ทุกครัง้ หรื อสาย
ไม่เกิน 1 ครัง้
เนื ้อหากิจกรรม

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

ค่าคะแนนD

ค่าคะแนน

หรื อเป้าหมาย

A 18-20

B 15-17

C11-14

8-10

E 5-8

2.แบบฝึ กหัด

- ส่งงานตรง

- ส่งงานตรง

- ส่งงานตรง

- ส่งงานตรง

- ส่งงานตรง

เวลาทุกครัง้

เวลาทุกครัง้

เวลา 2 ครัง้

เวลา 2 ครัง้

เวลา 1 ครัง้

- คุณภาพงาน

- คุณภาพงาน

- คุณภาพงาน

- คุณภาพงาน

- คุณภาพงาน

ถูกต้ องตาม

ถูกต้ องตาม

ถูกต้ องตาม

ถูกต้ องตาม

ถูกต้ องตาม

กาหนด90

กาหนด80

กาหนด70

กาหนด60

กาหนด50

-100%

-89%

-79%

-69%

-59%

เนื ้อหากิจกรรม

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

ค่าคะแนน

หรื อเป้าหมาย

A 10-9

B 8-7

C 6-5

D 4-3

กิจกรรม

-เข้ าร่วมงาน

- เข้ าร่วม

- เข้ าร่วม

- เข้ าร่วม

- เข้ าร่วม

ภายนอก“ฮัน่ ยวี่ ตลอดกิจกรรม

กิจกรรม 90%

กิจกรรม 80%

กิจกรรม 70%

กิจกรรม 60%

เฉียว”

-บูรณาการ

-บูรณาการ

-บูรณาการ

-บูรณาการ

-บูรณาการ

เนื ้อหาระดับดี

เนื ้อหาระดับดี

เนื ้อหาระดับ

เนื ้อหาระดับ

เนื ้อหาระดับ

มาก

-ปฏิบตั ิหน้ าที่

ปานกลาง

พอใช้

น้ อย

-ปฏิบตั ิหน้ าที่

ตามที่ได้ รับ

-ปฏิบตั ิหน้ าที่

-ปฏิบตั ิหน้ าที่

-ปฏิบตั ิหน้ าที่

ตามที่ได้ รับ

มอบหมายได้

ตามที่ได้ รับ

ตามที่ได้ รับ

ตามที่ได้ รับ

มอบหมายได้

อย่างดี

มอบหมายได้

มอบหมายได้

มอบหมายได้

ปานกลาง

พอใช้

น้ อย

อย่างดีมาก

E 2-0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-จีน

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
1. Jinquan Jiang. (2009) . Study on the China Model : Analysis of Economic Development Path of China : People
Publicing House.
2. Jin Quan . (2008). China in Diagrams 1978-2008 : China Intercontinental Press.

3. Naughton, Barry. (2007). The Chinese Economy: Transitions and Growth. MIT Press.
4. โคริน เฟื่ องเกษม. แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2548.
5. จุฑาทิพ คล้ ายทับทิม. หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2551.
6. จุลชีพ ชินวรรโณ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศกึ ษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547.
7 . จุลชีพ ชินวรรโณ. สูส่ หัสวรรษที่ 3: กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ไร้ พรมแดน. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2544.

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2.2 ผลการสอบ
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 จัดวิพากษ์ แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
3.3 การวิจยั ชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน การ
อภิปรายกลุม่ ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา
4.2 ตังคณะกรรมการประจ
้
าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายวิชา คะแนน
และเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรัปปรุงแผนการสอนทุกปี การศึกษา
5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
5.3 ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี

