รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
รหัส 1571204 วิชา การสนทนาภาษาจีนเบื (องต้ น
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิชาภาษาจีน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
หลักสูตรวิชาภาษาจีน
5. ภาคการศึกษา/ชัน4 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที2 1 ชันปี
( ที2 2
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง4 ล่ าสุด
เมษายน 2556

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
7. เพื2อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี2ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีน
<. เพื2อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ด้านคําศัพท์ที2ใช้ ในชีวิตประจําวัน
3. เพื2อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี2ยวกับการฝึ กทักษะการฟั ง การพูดให้ สมั ฤทธิผล
4. เพื2อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความสามารถด้ านทักษะการฟั ง การพูดในการติดต่อ
สื2อสารในชีวิตประจาวัน
5. เพื2อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการอ่าน และเขียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
7. เพื2อเป็ นการสร้ างความรู้ พื (นฐานด้ านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนที2ถกู ต้ อง
<. เพื2อเป็ นการส่งเสริ มความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ า ประยุกต์ใช้ คําศัพท์ที2เกี2ยวข้ องกับรายวิชา
ที2ศกึ ษา
3. เพื2อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที2ดีตอ่ ภาษาจีน และมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สามารถอ่านวลี ประโยคและบทความสันๆ
( ได้ สามารถแนะนําตนเองและสนทนา โดยใช้ คําศัพท์ที2เรี ยน
มาได้ ได้ แก่ การถามชื2อ สกุล เชื (อชาติ ประเทศต่างๆ การบอกที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การบอกเวลา การนับเงิน
เป็ นต้ น เรี ยนรู้ไวยากรณ์เบื (องต้ น การใช้ ลกั ษณะนามของสิ2งต่างๆ
Practice Chinese reading, including phrases, sentences and short articles. Selfintroduction, asking family names, countries, address, telephone number, telling numbers, telling cost
in Chinese currency.
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

30 ชัว2 โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริ ม ให้ คําแนะนํา
ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัว2 โมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

75 ชัว2 โมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจําวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของกลุม่ วิชาภาษาจีน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายวิชาตามเวลาที2อาจารย์ประจําวิชากําหนด

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื2อสัตย์สจุ ริ ตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
1.1.3 ความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื2น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื2น
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
บรรยายและมอบหมายงาน โดยการสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การส่งงานที2ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที2กําหนด
1.3.2 การมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
( ยน
1.3.3 การทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.1.1. มีความรู้เบื (องต้ นที2เกี2ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีน
2.1.2. สามารถฟั ง พูดภาษาจีนที2ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
2.1.3. มีความรู้ ด้านโครงสร้ างไวยากรณ์ภาษาจีนเบื (องต้ น
2.1.4. สามารถบูรณาการความรู้จากสิ2งที2เรี ยนได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียงต่างๆ ในภาษาจีน
2.2.3 การสร้ างประโยคและตอบคําถามเป็ นภาษาจีน
2.2.4 การจําลองสถานการณ์

2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลขณะเรี ยน
2.3.2 ประเมินผลจากกิจกรรม งานที2มอบหมาย
2.3.3 ประเมินผลจากการฝึ กปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วม
2.3.4 ประเมินผลจากการทดสอบเดี2ยว หรื อกลุม่
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1.1 สามารถฟั งและพูดภาษาจีนพื (นฐานได้
3.1.2 สามารถโต้ ตอบในบทสนทนาภาษาจีนตามสถานการณ์ที2ถกู ต้ องและเหมาะสมได้
3.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ คําศัพท์ที2เรี ยนในการสร้ างประโยคที2มีความหมายหลากหลาย
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.2.1 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื (อหารายวิชา
3.2.2 จัดกิจกรรมและโครงงานที2ใช้ ทกั ษะทังสี
( 2ด้าย โดยเน้ นทักษะทางด้ านฟั ง และพูด
3.2.3 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษานําเสนอรายงาน โดยค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ แล้ วนําเสนอ
แนวคิดของกลุม่ หน้ าห้ องเรี ยน
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอหน้ าชันเรี
( ยน โดยผ่านการสังเกต การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
และการทํางานเป็ นกลุม่
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบย่อยด้ านทักษะการฟั ง และ พูด
3.3.3 การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในกลุม่ ของตนเองและกลุม่ อื2น
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1.1 มีความสามารถในการใช้ ภาษาเพื2อสื2อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเอง
4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้ าที2ที2ได้ รับมอบหมาย ทังงานเดี
(
2ยวและงานกลุม่
สามารถปรับตัวและทํางานร่ วมกับผู้อื2นทังในฐานะผู
(
้ นําและผู้ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังกลุ
( ่มและเดี2ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที2ได้ รับมอบหมายทังงานกลุ
(
ม่ และเดี2ยว
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะการใช้ คอมพิวเตอร์ สําหรับการปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี
5.1.2 มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื2อสาร ที2ทนั สมัยได้ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.1.1 อาจารย์ใช้ ภาษาจีนอย่างง่ายในการสื2อสารทังการฟั
(
ง การพูด การอ่าน และการเขียน
5.1.2 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.1.1 นักศึกษาสามารถใช้ ภาษาจีนอย่างง่ายในการสื2อสารทังการฟั
(
ง การพูด การอ่าน และการเขียน
5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้ อินเตอร์ เนตค้ นคว้ าและได้ ข้อมูลมานําเสนอ

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที

1

หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนําลักษณะวิชา
วัตถุประสงค์แนวการสอน การ
วัดและประเมินผล
ทบทวนความรู้ ทวั2 ไปที2เกี2ยวข้ อง
ในรายวิชาก่อนเรี ยน เช่น สัท
อักษรพินอิน การกล่าวทักทาย
การบอกลา เป็ นต้ น

จํานวน
ชัวโมง
4

กิจกรรมการเรี ยนการ
ผู้สอน
สอน
สือทีใช้ (ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย อ. วาทินี
เอกสารประกอบการ ดลใจเจริ ญผล
เรี ยนการสอน
CD

สัปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

2

地铁站在哪儿
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
วิธีการบอกหมายเลขห้ อง ชัน(
และอาคาร
ไวยากรณ์ของประโยคคําถาม

4

“怎么”

3

การถามทาง
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ

4

วิธีการใช้ คําบุพบท “离”
“从”“往”
ไวยากรณ์ของประโยคคําถาม
“你知道…吗？”

4

苹果多少钱一斤
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
เรี ยนรู้เกี2ยวกับเงินเหริ นหมินปี (
การนับหน่วยเงินของจีน
วิธีการใช้ คําวิเศษณ์“还”

4

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
สือทีใช้ (ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD
ฝึ กสนทนาตาม
สถานการณ์
แต่งบทสนทนาแล้ ว
นําเสนอหน้ าชัน(
เรี ยน
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD
ดูภาพแล้ วตอบ
คําถาม
สนทนาโต้ ตอบตาม
สถานการณ์ที2
กําหนด
แบบฝึ กหัดท้ ายบท
สอบอ่านออกเสียง
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD
ฝึ กสนทนาตาม
สถานการณ์
แต่งบนสนทนาแล้ ว
นําเสนอหน้ าชัน(

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

สัปดาห์ ที

5

หัวข้ อ/รายละเอียด

การซื (อของ
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
ศึกษาวิธีการบอกจํานวน

จํานวน
ชัวโมง

4

ไวยากรณ์“给”

6

你想买什么
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
เรี ยนรู้เกี2ยวกับคํากริ ยาช่วย

4

“想”“要”
ไวยากรณ์ของประโยคคําถาม
“怎么”2

7

การซื (อของ
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ

4

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
สือทีใช้ (ถ้ ามี)
เรี ยน
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD
ดูภาพแล้ วตอบ
คําถาม
สนทนาโต้ ตอบตาม
สถานการณ์ที2
กําหนด
แบบฝึ กหัดท้ ายบท
สอบอ่านออกเสียง
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD
ฝึ กสนทนาตาม
สถานการณ์
แต่งบนสนทนาแล้ ว
นําเสนอหน้ าชัน(
เรี ยน
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

สัปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

เรี ยนรู้เกี2ยวกับรู ปประโยค
“反问句”
การบอกจํานวนคร่าวๆด้ วยคํา
ว่า“多”

8

我可以试试吗
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
เรี ยนรู้ความแตกต่างระหว่าง

4

“有（一）点儿”
และ“一点儿”
ประโยคคําถามโครงสร้ าง
“多+คําคุณศัพท์”
ไวยากรณ์ของประโยคโครงสร้ าง
“的”
9

การลองเสื (อผ้ า
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
คํากริ ยาช่วย“可以”และ
“能”
ประโยคคําถามแบบให้ เลือก
“…还是…”

4

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
สือทีใช้ (ถ้ ามี)
CD
ดูภาพแล้ วตอบ
คําถาม
สนทนาโต้ ตอบตาม
สถานการณ์ที2
กําหนด
แบบฝึ กหัดท้ ายบท
สอบอ่านออกเสียง
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD
ฝึ กสนทนาตาม
สถานการณ์
แต่งบนสนทนาแล้ ว
นําเสนอหน้ าชัน(
เรี ยน
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD
ดูภาพแล้ วตอบ
คําถาม
สนทนาโต้ ตอบตาม
สถานการณ์ที2
กําหนด

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

สัปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

10

สอบกลางภาค

4

11

我换人民币
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
อัตราแลกเปลี2ยน

4

คํากริ ยา +“一下儿”
การซํ (าคํากริ ยา

12

ไปธนาคาร
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
การใช้ คําเรี ยก“先生”
“小姐”“师傅”
การนับจํานวน“百”
“千”“万”
ไวยากรณ์ประโยค“有”

13

你喜欢什么运动
ศึกษาคําศัพท์ใหม่

4

กิจกรรมการเรี ยนการ
ผู้สอน
สอน
สือทีใช้ (ถ้ ามี)
แบบฝึ กหัดท้ ายบท
สอบอ่านออกเสียง
ข้ อสอบ
อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
บรรยาย / อภิปราย อ. วาทินี
เอกสารประกอบการ ดลใจเจริ ญผล
เรี ยนการสอน
CD
ฝึ กสนทนาตาม
สถานการณ์
แต่งบนสนทนาแล้ ว
นําเสนอหน้ าชัน(
เรี ยน
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก
บรรยาย / อภิปราย อ. วาทินี
เอกสารประกอบการ ดลใจเจริ ญผล
เรี ยนการสอน
CD
ดูภาพแล้ วตอบ
คําถาม
สนทนาโต้ ตอบตาม
สถานการณ์ที2
กําหนด
แบบฝึ กหัดท้ ายบท
สอบอ่านออกเสียง
บรรยาย / อภิปราย อ. วาทินี
เอกสารประกอบการ ดลใจเจริ ญผล

สัปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

ประโยคสําคัญ
ไวยากรณ์ประโยค
“除了…以外，还/
都…”

14

ความสนใจ
ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประโยคสําคัญ
ไวยากรณ์ประโยค

4

“像…什么的”
วิธีการใช้ คําวิเศษณ์“可”
“更”
วิธีการใช้ คําบุพบท“离”

15

16

ทบทวนและสรุ ปรายวิชา

สอบปลายภาค

4

4

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
สือทีใช้ (ถ้ ามี)
เรี ยนการสอน
CD
ฝึ กสนทนาตาม
สถานการณ์
แต่งบนสนทนาแล้ ว
นําเสนอหน้ าชัน(
เรี ยน
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD
ดูภาพแล้ วตอบ
คําถาม
สนทนาโต้ ตอบตาม
สถานการณ์ที2
กําหนด
แบบฝึ กหัดท้ ายบท
สอบอ่านออกเสียง
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
ข้ อสอบ

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที
ผลการเรี ยนรู้

1
ทดสอบย่อย
ทดสอบย่อย 听写 คําศัพท์
เขียนตัวอักษรตามลําดับขีด
ได้ อย่างถูกต้ อง
2
สอบอ่าน
สอบอ่านออก
เสียง

2
การเข้ าชันเรี
( ยน
การเข้ าชัน(
เรี ยนและงาน
ที2มอบหมาย
งานที2มอบหมาย

4
สอบกลาง
ภาค
5
สอบปลาย
ภาค

สอบกลางภาคเรี ยน

สอบปลายภาคเรี ยน

วิธีการประเมิน

-เขียนศัพท์ตามคําบอก
-เขียนตามลําดับขีด

สัปดาห์ ที
ประเมิน

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล

4, 6, 8, 11, 13

10%
10%

-สนทนาตามสถานการณ์ที2
3, 5, 7, 9, 12,
กําหนดได้ ถกู ต้ องทัง(
14
ภาษาและออกเสียง
-อ่านเอกสารต่างๆที2กําหนด
ได้ ถกู ต้ อง
-เช็ครายชื2อการเข้ าห้ องและ ตลอดภาค
การมาสาย ความตังใจ
( และ การศึกษา
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ
-ความตรงเวลาและคุณภาพ
การส่งการบ้ าน แบบฝึ กหัด
งานที2มอบหมาย
ทดสอบกลางภาคเรี ยน
10

ทดสอบปลายภาคเรี ยน

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน

16

20%

5%

5%

20%

30%

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชา การฟั ง-พูดภาษาจีนเบื (องต้ น
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
เธียรชัย เอี2ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ). กรุงเทพมหานคร :
บริ ษัทรวมสาส์น (1977) จํากัด, 2546
杨寄洲《汉语教程（修订版）第一册》.北京：北京语言大学出版
社，2008.
邓思明《使用汉语听力课本》北京：北京语言大学出版社，2003.
吕叔湘《现代汉语八百词（增订本）》北京：商务印书馆，1999.
北京大学中文系现代汉语教研室《现代汉语（重排本）》北京：
商务印书馆，2005.
邵敬敏主编《现代汉语通论》上海：上海教育出版社，2005.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.baidu.com
www.sina.com

หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลประสิทธิภาพในรายวิชานี ( ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที2มีตอ่ การ
เรี ยนการสอนโดย
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรี ยนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําผลที2ได้ จากการประเมินในข้ อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้ อมูลเพิ2มเติมในการปรับปรุงการเรี ยนการ
สอนโดยจัดกิจกรรมดังนี (
3.1 จัดวิพากษ์ แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื2อพัฒนาการเรี ยนการสอน
3.3 การวิจยั ชันเรี
( ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิQของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิkในรายหัวข้ อตามที2คาดหวังจากการเรี ยนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน
การอภิปรายกลุม่ ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา
4.2 ตังคณะกรรมการประจํ
(
าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ตามที2กําหนดในรายวิชา
คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที2ได้ จาการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื2อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาดังนี (
5.1 ปรัปปรุงแผนการสอนทุกปี การศึกษา
5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
5.3 ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี

