รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวิชาภาษาจีน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1573708 ภาษาจีนในธุรกิจการค้า
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาจีน หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้สอน ดร.มนรดา เลิศจิรวณิชย์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ในมหาวิทยาลัย อาคาร10 ห้องเรียน502
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
1 กรกฎาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบกติกาทีก่ ําหนดในรายวิชา
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญได้
ความรู้
1) มีความรู้ เข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าทีส่ ําคัญ
2) สามารถนําความรูแ้ ละประสบการณ์ไปร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหา และนําความรูด้ า้ นการค้าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3) สามารถบูรนาการความรูเ้ กีย่ วกับการค้า กับความรูใ้ นศาสตร์อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล ประยุกต์ความรูด้ า้ นการค้า การเงิน และการลงทุนเพือ่ การเรียนภาษาจีนในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้

3) สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการเรียน ทํากิจกรรมหรือดําเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4) สามารถนําความรู้ด้านการค้า ไปใช้ในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อสามารถเป็นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพของสังคม
ต่อไป
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสือ่ สารกับผูอ้ นื่ ทีม่ คี วามแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม
2) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี เคารพในสิทธิและความมีคณ
ุ ค่าของตนเองและผู้อื่น
3) สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ ทีจ่ าํ เป็นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสือ่ สารทัง้ ด้านการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สอื่ และเครือ่ งมือในการนําเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นได้
4) สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท์ ศัพท์เฉพาะ ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนําเข้า-ส่งออกสินค้า และความรู้พื้นฐาน มารยาทใน
การปฏิบัตติ นในการติดต่อธุรกิจ
Study vocabularies, technical terms, and sentence structures used in business correspondence, import- export,
and the basically manners for business contact.
2. จํานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา สอนเสริม ให้คําแนะนําตาม
ความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็น รายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเพิม่ เติม 6ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ในมหาวิทยาลัย และให้คําปรึกษาตลอดเวลาผ่านการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนา
กลยุทธ์การสอน
(ความรับผิดชอบหลัก)
1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
1) ปลูกจิตสํานึกให้มคี วามซื่อสัตย์ต้องไม่กระทําการ
สุจริต
ทุจริตในการสอบ หรือคัดลอกงานของผู้อื่น
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบกติกาที่กําหนดในรายวิชา และต่อผู้อื่น เน้นการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การ
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางาน
ส่งงาน หรืออื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย รวมถึงเคารพและ
ร่วมกับผู้อื่น เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของ ปฏิบัติตามข้อตกลงของรายวิชา
ผู้อื่น สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญได้
3) ให้ความร่วมมือ รับฟัง และสามารถร่วมทํางานกับ
ผู้อื่นได้ รวมถึงมีความสนใจ ความตั้งใจและความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
2.ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ เข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
1) อธิบายถึงหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาสําคัญที่
เนื้อหาสาระสําคัญที่เกีย่ วข้องกับการค้าที่สําคัญ
เกี่ยวข้องกับการค้าที่สําคัญ
2.2 สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปร่วมพัฒนา
2) สอดแทรกลักษณะอันพึงประสงค์ในการทํากิจกรรมใน
แก้ไขปัญหา และนําความรู้ดา้ นการค้าไปประยุกต์ใช้ได้ ชั้นเรียน การฝึกให้นักศึกษาได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
จริง
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน3) แนะนํา อ้างถึง บรรยาย
2.3 สามารถบูรนาการความรู้เกีย่ วกับการค้า กับความรู้ ถึงการนําความรูเ้ กี่ยวกับการค้า การลงทุน การเงินเป็น
ในศาสตร์อื่นที่เกีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาษาจีนไปใช้ในรายวิชาภาษาจีนอื่นๆ และการนําความรู้
2.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในภาษาจีนได้อย่าง
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนด้านอื่นด้วย
เหมาะสม และสามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
4) การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านการค้าของจีนและ
ไทยตลอดภาคการศึกษา
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การบรรยายและการทํากิจกรรมในชั้นเรียนอย่างมี
1) การมีส่วนร่วมและการเข้าชั้นเรียน
ระบบ และให้นักศึกษาพยายามวิเคราะห์สิ่งที่เรียนด้วย 2) แบบฝึกหัด และงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
วิจารณญาณของตนเองอย่างสม่ําเสมอ
3) การวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่ม
3.2 การให้ผเู้ รียนได้ฝึกการค้นคว้าข้อมูลที่นอกเหนือ
4) สังเกตพฤติกรรม เจตคติ การประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
บทเรียนทั้งจากสื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือ หรืออื่นๆ เพื่อนํา
สร้างสรรค์งานหรือทดสอบ

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

1)ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบ ทดสอบ
และการอ้างอิงหรืออ้างถึงสิ่งที่นักศึกษานํามา
อ้างอิง
2) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียนของ
นักศึกษา การส่งงานตามกําหนด คุณภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของงาน รวมถึงความ
ตั้งใจ
3) สังเกตพฤติกรรมทัศนคติ เจตคติ ผู้เรียนใน
ห้องเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

1-15

5%

1) กิจกรรมการนําเสนอด้านการค้า การเงิน และ
การลงทุน
2) กิจกรรมเขียนศัพท์เฉพาะด้านการค้า การเงิน
และการลงทุน
3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค

1-15

40%

1) การมีส่วนร่วมและการเข้าชั้นเรียน
2) แบบฝึกหัด และงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
3) การวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่ม
4) สังเกตพฤติกรรม เจตคติ การประยุกต์ใช้ความรู้
ในการสร้างสรรค์งานหรือทดสอบ

1-15

40%

ผลการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
มาร่วมวิเคราะห์และนําเสนอได้ 3.3 การทํากิจกรรมกลุ่ม
โดยเน้นการอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การเงิน
การลงทุน ของไทยและจีนในลักษณะการอ่านเอาความ
หรืออ่านแล้วสรุปความ และสามารถบอกเล่า วิเคราะห์
วิจารณ์เรื่องราวนั้นเป็นภาษาจีนได้ เพื่อฝึกการแก้ปญ
ั หา
และการทํางานร่วมกับผู้อื่น
3.4 สอดแทรกเนื้อหาภาษาจีนในด้านอื่นๆ ชี้ให้เห็น
ความสําคัญของความรูด้ ้านการค้า เพื่อการประยุกต์ใช้
การเรียนภาษาจีนเพื่อการนําไปใช้ได้จริง
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความ
แตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม
4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เคารพในสิทธิและความมีคณ
ุ ค่า
ของตนเองและผู้อื่น
4.3 สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดจาก
การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในชั้นเรียน
2) กําหนดข้อตกลงของรายวิชา
3) ฝึกการวิเคราะห์ด้านการค้าของจีนและไทยโดย
แบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษาทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้
4) ผู้สอนตรวจ ประเมิน แนะนํางานและแบบฝึกหัดให้
เป็นรายบุคคล และให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลตามที่
นักศึกษาต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

1) ประเมินจากพฤติกรรม ทัศนคติ เจตคติของ
ผู้เรียน ในการเรียนและการทํากิจกรรมต่างๆ
2) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน ในการทําตามข้อตกลง
ต่างๆ ของรายวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานร่วมกับผู้อื่น
วิธีการแก้ปัญหา
4) ประเมินจากคุณภาพ ความสามารถ ความตั้งใจ
และความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของ
ผู้เรียน

1-15

5%

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ ทีจ่ าํ เป็นต่อ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูด การเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
สืบค้นได้

1) มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น
2) ทํากิจกรรมในห้องเรียนหรือแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่ให้
ผู้เรียนได้ใช้การสืบค้น
3) แนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูล และ
วิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
4) มอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้

1) ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
2) ประเมินจากลักษณะ คุณภาพ ของงานที่ให้
สืบค้น
3) ประเมินจากการเลือกใช้สื่อ และมารยาทในการ
คัดลอกผลงานที่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
ด้วย

1-15

10%

ผลการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
5.4 สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนําเสนอได้
อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
สื่อเป็นส่วนประกอบ

กลยุทธ์การประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
-ชี้แจงกิจกรรมการเรียน
(3 ชม.) การสอน วิธีการวัดและ
การประเมินผล แนว
ทางการสืบค้นข้อมูล
-ทฤษฎีการแนะนําตัวเอง
และผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและประเมินผลจาก

กิจกรรม
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผล
2. ผู้สอนแนะนําเนื้อหารายวิชา หนังสือ website ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการสืบค้นข้อมูล
3. อธิบายการแนะนําตัวเองและผูอ้ ื่น
4. ผู้สอนให้นักศึกษาซักถาม, อภิปรายเนื้อหาตามหัวข้อที่บรรยาย
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตําแหน่งอาชีพ การงานใน
ภาษาจีน
2. ให้นักศึกษาเตรียมคําศัพท์ที่เกีย่ วข้องกับวิชาคนละ 20 คํามาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

1. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. PowerPoint
4. เว็บไซต์

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรียน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1: 1 1.2 1.3 2.1

2
คําศัพท์ที่เกี่ยวกับตําแหน่ง
(3 ชม.) อาชีพ การงาน เรียนรู้
วิธีการออกแบบนามบัตร
ภาษาจีน

กิจกรรม
1. อธิบายคําศัพท์ที่เกี่ยวกับตําแหน่งอาชีพ การงาน เรียนรู้วิธีการออกแบบนามบัตรภาษาจีน
2. บรรยายโดยการจําลองสถานการณ์บทสนทนาในการเรียกตําแหน่งอาชีพ
3. เรียนรู้วิธีการออกแบบนามบัตรภาษาจีน หลักเกณฑ์ในการจัดวาง ตัวอักษรต่างๆ
4. PowerPoint นามบัตร ต่างๆของบริษัทจีน
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตําแหน่งอาชีพของไทยและ
จีน เพื่อทําหารเปรียบเทียบ
2. ให้นักศึกษาทํานามบัตรเป็นภาษาจีน

1. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. PowerPoint
4. เว็บไซต์

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรียน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
3.1 3.2 4.1

3
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับ
(3 ชม.) วิธีการอธิบายโครงสร้าง
องค์กร การแนะนํา
รายละเอียดงาน การสอบ
สัมภาษณ์

กิจกรรม
1. บรรยายอธิบายโครงสร้างขององค์กร
2. ให้นักศึกษาอ่านรูประโยคที่สําคัญเช่นการแนะนําฝ่ายงานต่างๆของบริษัท แนะนํา
รายละเอียดงาน
3. ให้นักศึกษาฝึกฟังเทปและเลือกชื่อฝ่ายงานที่ได้ยิน

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. VDO การแนะนําบริษัท
ในประเทศจีน ผู้บริหาร

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรียน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า

สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

4
- บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
(3 ชม.) วิธีจองตั๋วเครื่องบิน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและประเมินผลจาก

4. บรรยายโดยการจําลองสถานการณ์บทสนทนาในการสอบสัมภาษณ์
5. ดู VDO การแนะนําบริษัทในประเทศจีน ผู้บริหาร และบุคลากรในแผนกต่างๆ
-เรียนรู้คาํ ศัพท์ เกี่ยวกับ ผู้บริหาร และคําเรียกแผนกต่างๆรวมถึงตําแหน่งต่างๆในบริษัท
-เรียนรู้ประโยคพื้นฐานในการแนะนําผู้อื่นและตนเอง
7. ดู VDO การสอนเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ของบริษัทในประเทศจีน
-คําถามในการสัมภาษณ์
-บุคลิกภาพในการสอบสัมภาษณ์
-สรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จาก VDO
คัดเลือกนักศึกษาให้นําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยการจําลองสถานการณ์ การเปิดบริษัทใหม่
ต้องช่วยกันวางระบบโครงสร้างของบริษัท และฝ่ายงานต้องรับพนักงาน ซักถามและวิจารณ์
ร่วมกัน
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาท่องคําศัพท์ที่เรียน ประโยคสนทนาในการสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมการทดสอบ
เขียนคําศัพท์ในสัปดาห์หน้า
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าโครงสร้างของบริษัทในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อทําการ
เปรียบเทียบ คําเรียกชื่อผู้บริหาร พนักงาน และตําแหน่งหน้าที่ในบริษัท
กิจกรรม
1. ทดสอบเขียนคําศัพท์ โครงสร้างของบริษัท ชื่อผู้บริหาร พนักงาน และตําแหน่งหน้าที่ใน
บริษัท
2. บรรยายวิธีการจองตั๋วเครื่องบิน คําศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบิน เรียนรูส้ าย
การบินต่างๆของประเทศจีน
3. website สายการบินต่างๆในประเทศจีน
5. ดู VDO สถานการณ์ในสนามบินที่ประเทศจีน
-ป้ายบอกทางต่างๆในสนามบิน
-คําแจ้งเตือนต่างๆ
-ข้อกําหนดต่างๆในสนามบิน
-สรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จาก VDO
คัดเลือกนักศึกษาให้มาอธิบายหน้าห้อง ซักถามและอภิปรายร่วมกัน
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาทําการจองตั๋วเครื่องบินในwebsite สายการบินของจีน

และบุคลากรในแผนกต่างๆ
4. VDO การสอนเพื่อ
เตรียมการสอบสัมภาษณ์
ของบริษัทในประเทศจีน

5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
3.1 3.2 4.1 5.1 5.2

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. VDO สถานการณ์ใน
สนามบินที่ประเทศจีน

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรียน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2, 4.1, 5.1
5.2

สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
-บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
(3 ชม.) การจัดตารางเวลาทํางาน
เรียนรู้การแนะนํางาน
ประจําวัน

6
-บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
(3 ชม.) การแนะนําทีต่ ั้งของบริษัท
แนะนําที่ตั้งที่ทํางาน
-ทดสอบย่อยการฟัง-พูด

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ให้นักศึกษาท่องคําศัพท์เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบิน การบินของประเทศจีน
3. ให้นักศึกษาหาตางรางบินของสายการบินของจีน
กิจกรรม
1. เล่นเกมส์ใน Kahoot! เพื่อทายคําศัพท์บทที่ 3
2. บรรยายเกี่ยวกับงานประจําวัน การนัดหมาย
3. ทําแบบฝึกหัด จับคู่เวลาทํางานและกิจกรรมตามบทสนทนาทีไ่ ด้ยนิ
การบ้าน
1.ให้นักศึกษาบรรยายกิจวัตรประจําวันของตนเองตามตารางที่อาจารย์มอบให้
กิจกรรม
1. เขียนคําศัพท์บทที่5
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําที่ตั้งของบริษัท แนะนําที่ตั้งที่ทํางาน
3. ฝึกหัดการฟัง และฝึกหัดสนทนาบทบาทสมมุติ
4. ดู VDO แนะนําที่ตั้งของบริษัท แนะนําที่ตั้งที่ทํางานของบริษัทจีน
การบ้าน
1. ค้นหาตําแหน่งบริษัทจาก baidu ditu application นําทางของจีน เพื่อนําเสนออภิปราย
ร่วมกันอีกกลุ่มละ 5 นาที

7
-บรรยายเกี่ยวกับการสั่งซื้อ กิจกรรม
(3 ชม.) สินค้า
1. เขียนศัพท์เฉพาะด้านการแนะนําที่ตั้งสถานที่ทํางาน
2. อธิบายศัพท์เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า กฎข้อบังคับในการสั่งซื้อสินค้า
3. อธิบายการใช้ website taobao การซื้อขายของในจีน
การบ้าน
1. ให้นักศึกษา เข้า website taobao การซื้อขายของในจีน เพื่อทําการสั่งซื้อของ

8

บรรยายเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรม

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและประเมินผลจาก

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. website Kahoot!

1) การตรงเวลา
2) การสอบปลายภาคเรียน
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
3.1, 3.2, 4.1, 5.1 5.2
1. PowerPoint
1) การตรงเวลา
2.เอกสารประกอบการสอน 2) การสอบปลายภาคเรียน
3.แบบทดสอบการฟัง-พูด 3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
แนะนําที่ตั้งของบริษัท
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
แนะนําที่ตั้งที่ทํางาน
สารสนเทศ
4. VDO แนะนําที่ตั้งของ
5) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
บริษัท แนะนําที่ตั้งที่ทํางาน สัปดาห์นี้
ของบริษัทจีน
3.1, 3.2, 4.1, 5.1 5.2
1. PowerPoint
2.เอกสารประกอบการสอน
3. website taobao การซื้อ
ขายของในจีน

1.PowerPoint

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1 ,2.2 ,3.3 ,3.1, 3.2, 4.1, 5.1
5.2
1) การมีส่วนร่วมในการซักถาม

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
(3 ชม.) งานเลี้ยงรับรอง การเชิญ
แขก วิธีการกล่าวคําอวย
พรในงานเลี้ยงรับรอง

9
- สอบกลางภาค
(3 ชม.) - บรรยายเกีย่ วกับการ
ทํางานทางอินเตอร์เน็ต
การเข้าประชุมทาง
อินเตอร์เน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและประเมินผลจาก

1. เขียนศัพท์ทบทวนเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า
2.เอกสารประกอบการสอน อภิปราย
2. บรรยายเกี่ยวกับคําศัพท์การจัดงานเลี้ยงรับรอง การเชิญแขก วิธีการกล่าวคําอวยพรใน
3. VDO พิธีเลี้ยงฉลองการ 2) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
งานเลี้ยงรับรอง
เปิดบริษัทที่จีน
3) การนําเสนอด้วยเทคโนโลยี
3. บทสนทนาเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงรับรอง การเชิญแขก วิธีการกล่าวคําอวยพรในงานเลี้ยง
สารสนเทศ
รับรอง
4) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
4. ดู VDO พิธีเลี้ยงฉลองการเปิดบริษัทที่จีน
สัปดาห์น้ี 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 5.2
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาจับกลุ่มเพื่อจําลองสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดงานเลีย้ งเปิดบริษัทใหม่ จัดงาน
เลี้ยงฉลองแต่งงาน จัดงานเลี้ยงเลือ่ นตําแหน่ง

กิจกรรม
1. ทดสอบความรู้
2. บรรยายเกี่ยวกับการทํางานทางอินเตอร์เน็ต การเข้าประชุมทางอินเตอร์เน็ต
3. บทสนทนาเกี่ยวกับการทํางานทางอินเตอร์เน็ต การเข้าประชุมทางอินเตอร์เน็ต
4. เว็บไซท์ ที่สาธิตการทํางานทางอินเตอร์เน็ต
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทํางานทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อนําเสนอผลงานในสัปดาห์หน้า
2.ให้นักศึกษาเตรียมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานทางอินเตอร์เน็ต คนละ 20 คํามา
แลกเปลีย่ นในชั้นเรียน
10
-บรรยายเกี่ยวกับ
กิจกรรม
(3 ชม.) พฤติกรรมผู้บริโภค ความ 1. นําเสนอเกี่ยวกับการทํางานทางอินเตอร์เน็ต
เข้าใจเกี่ยวกับการตลาดขั้น 2. บรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน
การบ้าน
1. ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาสําคัญ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภค
11
-บรรยายเกี่ยวกับการแสดง กิจกรรม

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. เว็บไซท์ ที่สาธิตการ
ทํางานทางอินเตอร์เน็ต

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1. เอกสารประกอบการ

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรียน
4) คุณภาพของความรู้
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
3.1, 3.2, 4.1, 5.1 5.2
1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1 ,2.2 ,3.3 ,3.1, 3.2
1) การตรงเวลา

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
(3 ชม.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โฆษณา

12
บรรยายเกี่ยวกับการทํา
(3 ชม.) ความเข้าใจการบริหาร
การเงินของบริษัท
วิเคราะห์ใบรายงาน
การเงิน
13
- บรรยายเกีย่ วกับการจัด
(3 ชม.) งบประมาณ การนําเข้าส่งออก และมารยาทเชิง
ธุรกิจสําหรับคนจีน

14
-บรรยายเกี่ยวกับการ
(3 ชม.) สอบถามในด้านต่างเชิง
ธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ ทีใ่ ช้

1.นําเสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
2. บรรยายเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณา
3. กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับโฆษณาที่ไทยและจีน
4.ดู VDOโฆษณาทีไ่ ทยและจีน
การบ้าน
1.ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโฆษณาที่ไทย และหาข้อมูล
โฆษณาที่จีน และทําการเปรียบเทียบ

เรียน
2. PowerPoint
3. VDO

กิจกรรม
1.นําเสนอเกี่ยวกับโฆษณา
2.บรรยายเกี่ยวกับการทําความเข้าใจการบริหารการเงินของบริษัท วิเคราะห์ใบรายงาน
การเงิน
3.คิดวิเคราะห์แบบตัวอย่างใบรายงานการเงิน
การบ้าน
1.ให้นักศึกษาสรุปวิเคราะห์ใบรายงานการเงิน
กิจกรรม
1. เขียนศัพท์เฉพาะทางการวิเคราะห์ด้านการเงิน
2. บรรยายเกี่ยวกับการจัดงบประมาณ การนําเข้า-ส่งออก และมารยาทเชิงธุรกิจสําหรับคน
จีน
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับมารยาทเชิงธุรกิจสําหรับคนจีน
การบ้าน
1.ให้นักศึกษาสรุปมารยาทเชิงธุรกิจสําหรับคนจีน
2.ให้นักศึกษาจัดงบประมาณ การนําเข้า-ส่งออก

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

กิจกรรม
1. นําเสนอมารยาททางธุรกิจที่สําคัญของไทยและจีน
2. บรรยายเกี่ยวกับการสอบถามในด้านต่างเชิงธุรกิจ

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

การวัดและประเมินผลจาก
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรียน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้ 1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2,
4.1, 5.1 5.2
1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2, 4.1, 5.1
5.2
1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรียน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การนําเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2, 4.1, 5.1
5.2
1) การตรงเวลา
2) การสอบปลายภาคเรียน
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า

สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ ทีใ่ ช้

การบ้าน
1.ให้นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับการสอบถามในด้านต่างเชิงธุรกิจ

15
-บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์
(3 ชม.) การบริหารธุรกิจต่างๆ
และวัฒนธรรมองค์กรของ
บริษัทในจีน

กิจกรรม
1. เขียนศัพท์เกี่ยวกับการสอบถามในด้านต่างของธุรกิจ
2. บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารธุรกิจต่างๆ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทในจีน
การบ้าน
1.ให้นักศึกษาสรุปเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารธุรกิจต่างๆ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทใน
จีน

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

การวัดและประเมินผลจาก
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2, 4.1, 5.1
5.2
1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การนําเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2, 4.1, 5.1
5.2

เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1

1.1 ,2.2 ,2.3

2

1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2, 4.1,
5.1 5.2
3.1, 3.2, 4.1, 5.1 5.2

3
4
5

1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2, 4.1,
5.1 5.2
1.1 ,2.2 ,2.3 ,3.1, 3.2, 4.1,
5.1 5.2

เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

การเข้าชั้นเรียนและการทํากิจกรรม
อื่นๆในชั้นเรียน
กิจกรรมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
5,9,10,11,13,15
3,4,6,7,12,14

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
30%
10%

ทดสอบกลางภาคเรียน

8

20%

ทดสอบปลายภาคเรียน

16

30%

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

รายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาคแสดงในเชิง Rubric ดังนี้
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
A 10-9
B 8-7
C6-5
1. การเข้าชั้นเรียน - เข้าเรียนครบทุก - เข้าเรียนขาดไม่ - เข้าเรียนขาดไม่
ครั้งหรือขาดไม่เกิน เกิน 2-3 ครั้ง
เกิน 4-5 ครั้ง
1 ครั้ง
- เข้าสายไม่เกิน 2- - เข้าสายไม่เกิน 4- เข้าตรงเวลาทุก 3 ครั้ง
5 ครั้ง
ครั้งหรือสายไม่เกิน
1 ครั้ง
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
A 25-30
B 19-24
C 13-18
2.กิจกรรมนําเสนอ -คุณภาพงาน
-คุณภาพงาน
-คุณภาพงาน
หน้าชั้นเรียน
ถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องเหมาะสม
มากกว่า 90%
มากกว่า 80%
มากกว่า 70%
-มีส่วนร่วมในกลุ่ม -มีส่วนร่วมในกลุ่ม -มีส่วนร่วมในกลุ่ม
-มีความซื่อสัตย์ใน -มีความซื่อสัตย์ใน -มีความซื่อสัตย์ใน
การคัดลอกหรือ
การคัดลอกหรือ
การคัดลอกหรือ

ค่าคะแนน
D4-3
- เข้าเรียนขาดไม่
เกิน 6-7 ครั้ง
- เข้าสายไม่เกิน 67 ครั้ง

ค่าคะแนน
E2-0
- เข้าเรียนขาดไม่
เกิน 8 ครั้ง
- เข้าสายไม่เกิน 8
ครั้ง

ค่าคะแนน
D 7-12
-คุณภาพงาน
ถูกต้องเหมาะสม
มากกว่า 60%
-มีส่วนร่วมในกลุ่ม
-มีความซื่อสัตย์ใน
การคัดลอกหรือ

ค่าคะแนน
E 1-6
-คุณภาพงาน
ถูกต้องเหมาะสม
มากกว่า 50%
-มีส่วนร่วมในกลุ่ม
-มีความซื่อสัตย์ใน
การคัดลอกหรือ

เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย
3.กิจกรรมเขียน
ศัพท์

อ้างอิง
ค่าคะแนน
A9-10
-คุณภาพงาน
ถูกต้องเหมาะสม
มากกว่า 90%

อ้างอิง
ค่าคะแนน
B 7-8
-คุณภาพงาน
ถูกต้องเหมาะสม
มากกว่า 80%

อ้างอิง
ค่าคะแนน
C 5-6
-คุณภาพงาน
ถูกต้องเหมาะสม
มากกว่า 70%

อ้างอิง
ค่าคะแนน
D 3-4
-คุณภาพงาน
ถูกต้องเหมาะสม
มากกว่า 60%

อ้างอิง
ค่าคะแนน
E0-2
-คุณภาพงาน
ถูกต้องเหมาะสม
มากกว่า 50%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตําราหลัก
体验汉语.商务篇：泰语版 / 张红、岳薇编.-----北京；高等教育出版社，2006.12
2.เอกสารและข้อมูลสําคัญ
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ). กรุงเทพมหานคร :
บริษัทรวมสาส์น (1977) จํากัด, 2546
ฝ่ายวิชาการการสํานักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคชั่น.2556
Ren jingwen .ภาษาจีนระดับกลาง.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2551
张黎.商务汉语系列教材.商务汉语入门.北京大学出版社.2005-5-1
关道雄.基础实用商务汉语.北京大学出版社.2003-9-1
姜玉馨.商务汉语 900 句.对外经贸大学出版社.2012-12-1
姜玉馨.商务汉语 900 句.对外经贸大学出版社.2012-12-1
王晓钧，张旺熹，孙德金等基础商务汉语会话与应用.北京语言大学出版社.2005-7-1
3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา
หนังสือชุดภาษาจีนธุรกิจ .กรุงเทพฯ:อินสปายร์,2556
100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน.—กรุงเทพฯ : ตถาตา ,2556.
www.thai.cri.cn
www.baidu.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มและเดี่ยวระหว่างผู้สอนและผู้เรียนถึงการเรียนการสอน
1.2 การให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ ความต้องการ ในการเรียนการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1.1 การสังเกตระหว่างการสอน
1.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระยะ ตลอดภาคการศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรียนรูด้ ้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การถาม-ตอบ การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การประเมิน
ชิ้นงานเดี่ยว และงานกลุม่
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการบันทึกหลังการสอน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์ผู้เรียนตามความแตกต่างเป็นรายบุคคล เพื่อ
สามารถฝึกฝนได้ตามความสามารถของตนเอง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนสําคัญ คือส่วนที่ 1 โดยตรวจข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชาส่วนที่ 2คือการประเมินตามคุณภาพงาน ความตั้งใจ การมีส่วนร่วม ลักษณะนิสัย
ความซื่อสัตย์การตรงต่อเวลาของนักศึกษาแต่ละบุคคลเป็นสําคัญ

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปีการศึกษา หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในข้อ 4 ผลิตสื่อและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนให้มากขึ้น

