รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1571125 วิชา ตัวอักษรจีน
2. จํานวนหน่ วยกิต
%(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ประเภทวิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์วาทินี ดลใจเจริ ญผล
5. ภาคการศึกษา/ชัน4 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที8 1 ชันปี
9 ที8 1
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง4 ล่ าสุด
ธันวาคม <===

1

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
>. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี8ยวกับความเป็ นมา และวิวฒ
ั นาการตัวอักษรในภาษาจีน
<. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี8ยวกับทฤษฏีการสร้ างตัวอักษรจีน และโครงสร้ างตัวอักษรจีน
3. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการเขียน
4. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ ความหมายของคําศัพท์พื 9นฐานที8ใช้ ในชีวิตประจําวัน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
>. เพื8อเป็ นการสร้ างความรู้ พื 9นฐานด้ านการเขียนตัวอักษรจีนที8ถกู ต้ อง
<. เพื8อเป็ นการส่งเสริ มความสามารถในการประยุกต์ใช้ คําศัพท์ที8เกี8ยวข้ องกับรายวิชาที8ศกึ ษา
3. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที8ดีตอ่ การเขียนตัวอักษรจีน

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี8 ยวกับความเป็ นมา วิวฒ
ั นาการ ทฤษฏี การสร้ างตัวอักษรจีน โครงสร้ างตัวอักษรจีนและการ
เปลี8ยนแปลงจากระบบการเขียนตัวอักษรจีนแบบตัวเต็มมาเป็ นตัวอักษรจีนแบบตัวย่อ
Study the origins, evolution, theory of forming Chinese characters and structure and the
process of changing the classical Chinese characters to the simplified ones.
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45 ชัว8 โมง / ภาค
การศึกษา

สอนเสริ ม ให้ คําแนะนํา
ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

6 ชัว8 โมง / สัปดาห์

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกําหนดวัน เวลาในการให้ คําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแก่ผ้ เู รี ยนสัปดาห์ละ a ชัว8 โมง
โดยแจ้ งให้ ทราบในห้ องเรี ยน
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื8อสัตย์สจุ ริ ตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
1.1.3 ความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื8น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื8น
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน โดยการสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การส่งงานที8ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที8กําหนด
1.3.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
9 ยน
1.3.3 การทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
2.1.1 ความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านความเป็ นมา วิวฒ
ั นาการ และทฤษฏีการสร้ างตัวอักษรจีน
2.1.2 ความรู้ทางด้ านหลักในการเขียนตัวอักษรจีนที8ถกู ต้ อง
2.1.3 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้ านตัวอักษรจีนกับความรู้ ในศาสตร์ อื8นๆ
2.2 วิธีการสอน
<.<.> การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนตัวอักษรจีนที8ถกู ต้ อง
<.<.% การทดสอบก่อน และหลังการเรี ยนการสอน
<.<.f ให้ ทําแบบฝึ กหัดเพื8อทบทวนความรู้ ความเข้ าใจ
<.<.= การทดสอบเดี8ยวและเป็ นกลุม่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
9 ยน และบุคลิกภาพ
<.%.< แบบฝึ กหัด และงานที8มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 ทดสอบย่อย
2.3.f สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้ องพัฒนา
3.1.1 การนําหลักการเขียนอักษรจีนไปประยุกต์ใช้ ในการเขียนอักษรจีนที8ไม่เคยเห็นมาก่อนได้
3.1.2 สามารถบอกลักษณะพิเศษของตัวอักษรจีนในยุคต่างๆได้
3

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.2.2 การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา ด้ วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.2.3 การอภิปรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีส่วนร่วมในชันเรี
9 ยน และบุคลิกภาพ
3.3.2 แบบฝึ กหัด และงานที8มอบหมายให้ นกั ศึกษา
3.3.3 ทดสอบย่อย
3.3.4 สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
f.>.> การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยน และผู้สอน
4.1.2 สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที8ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
9
ม่ และงานเดี8ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
=.>.> สามารถใช้ Power Point และสื8อมัลติมีเดียในการนําเสนองานที8ได้ รับมอบหมาย
=.>.< สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที8นา่ เชื8อถือ
=.>.% สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ Power Point และสื8อมัลติมีเดียที8นา่ สนใจ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชัน9
เรี ยน
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที8น่าเชื8อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที8ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการใช้ สื8อจากการนําเสนอหน้ าชันเรี
9 ยน
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง
3

1

แนะนําลักษณะวิชา วัตถุประสงค์
แนวการสอน การวัดและประเมินผล

2

บรรยายบทที8 1 ลักษณะของตัวอักษร
จีน ข้ อดีและข้ อเสียของตัวอักษรจีน
ประวัติความเป็ นมา และวิวฒ
ั นาการ
ของตัวอักษรจีน
อักษรจีนโบราณ ได้ แก่
อักษรเจีiยกู่เหวิน อักษรจินเหวิน และ
อักษรจ้ วนซู
ลักษณะพิเศษของตัวอักษรโบราณ
แต่ละแบบเป็ นอย่างไร
เรี ยนตัวเลขภาษาจีน ตังแต่
9 1 – 10
อักษรจีนยุคก่อนปั จจุบนั ได้ แก่
อักษรลี8ซู อักษรฉ่าวซู อักษรข่ายซู
และอักษรสิงซู
ลักษณะพิเศษของตัวอักษรยุคก่อน
ปั จจุบนั แต่ละแบบเป็ นอย่างไร
โครงสร้ างตัวอักษรจีน
วิธีการเขียนเส้ นขีดพื 9นฐาน และเส้ น
ขีดประสมของตัวอักษรจีน

3

วิธีการเขียนเส้ นขีดประสมของ
ตัวอักษรจีน
กฎในการเขียนตัวอักษรจีน

3

%

f

3

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอนสือทีใช้ (ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ฝึ กนับเลขภาษาจีน
ทดสอบนับเลข 1 - 100

บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก ตัวเลขจีน
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนเส้ นขีด
พื 9นฐาน และเส้ นขีด
ประสม
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน

ผู้สอน
อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

5

สัปดาห์ ที

5

6

7

เนือ4 หา
ตามลําดับขีด
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ที8เกี8ยวกับตัวเลข
10 คํา รวมทังฝึ
9 กเขียนตามลําดับขีด
ศึกษาถึงความสําคัญของ
ส่วนประกอบของตัวอักษร ซึ8งมี
ส่วนประกอบบางตัวมีการเปลี8ยนรูป
และไม่เปลี8ยนรูป
ลักษณะของตัวอักษรจีนที8สมบูรณ์
สามารถแบ่งได้ คร่าวๆ 23 รูปแบบ
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด
วิธีการสร้ างอักษรจีน 1
การสร้ างตัวอักษรโดยการเลียนแบบ
ภาพธรรมชาติ
การสร้ างตัวอักษรโดยการใช้
สัญลักษณ์
การสร้ างตัวอักษรโดยการผสม
ตัวอักษร
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด
วิธีการสร้ างอักษรจีน 2
การสร้ างตัวอักษรโดยการเขียนอักษร
พ้ องเสียงแทนที8
การสร้ างตัวอักษรโดยการเติมส่วน
บอกความหมาย
การสร้ างตัวอักษรโดยการเติมส่วน
บอกเสียง
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด

จํานวน
ชัวโมง

3

3

3

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอนสือทีใช้ (ถ้ ามี)
PowerPoint
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
ตามลําดับขีด
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
แบ่งกลุม่ แข่งเขียน
คําศัพท์
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก และลําดับขีด
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
แบ่งกลุม่ แข่งเขียน
คําศัพท์
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
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สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

8

ส่วนประกอบตัวอักษรจีนที8พบใช้ บอ่ ย
และความหมาย 1

9

10

11

12

（常用部首的含义）
ศึกษาถึงชื8อเรี ยกของส่วนประกอบนัน9
ตําแหน่งที8พบในตัวอักษร
ความหมายที8สว่ นประกอบนันแสดง
9
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด
สอบกลางภาค

ส่วนประกอบตัวอักษรจีนที8พบใช้ บอ่ ย
และความหมาย 2
（常用部首的含义）
ศึกษาถึงชื8อเรี ยกของส่วนประกอบนัน9
ตําแหน่งที8พบในตัวอักษร
ความหมายที8สว่ นประกอบนันแสดง
9
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด
ความเปลี8ยนแปลงของตัวอักษรจีน
จากอักษรตัวเต็มสู่อกั ษรแบบตัวย่อ
ความแตกต่าง รวมถึงหลักและวิธีการ
ในการลดจํานวนลําดับขีดของ
ตัวอักษรจีน
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด
วิธีการใช้ พจนานุกรมจีน – ไทย 1
ฝึ กการหาส่วนประกอบของตัวอักษร

จํานวน
ชัวโมง
3

3

3

3

3

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอนสือทีใช้ (ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก และลําดับขีด
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
ข้ อสอบ

บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
แบ่งกลุม่ แข่งเขียน
คําศัพท์
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
แบ่งกลุม่ แข่งเขียน
คําศัพท์
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ

ผู้สอน
อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
7

สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

จีน และการนับจํานวนเส้ นขีดของ
หมวดอักษรนํา
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด

13

วิธีการใช้ พจนานุกรมจีน – ไทย 2
ฝึ กหาคําศัพท์โดยการใช้ พจนานุกรม
จีน – ไทย
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด

3

>4

ตัวอักษรพ้ องเสียง และตัวอักษรที8
มักจะอ่านออกเสียงผิดบ่อย
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด

3

>5

หลักในการสังเกตตัวอักษรจีนที8มี
โครงสร้ างใกล้ เคียงกันที8มกั จะเขียน
ผิด
ศึกษาคําศัพท์ใหม่ 10 คํา รวมทังฝึ
9 ก
เขียนตามลําดับขีด

3

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอนสือทีใช้ (ถ้ ามี)
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก และลําดับขีด
พจนานุกรมจีน – ไทย
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ทดสอบเขียนตามคํา
บอก และลําดับขีด
พจนานุกรมจีน – ไทย
ฝึ กค้ นหาคําศัพท์
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
แบ่งกลุม่ แข่งเขียน
คําศัพท์
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
แบ่งกลุม่ แข่งเขียน
คําศัพท์

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
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สัปดาห์ ที

16

เนือ4 หา

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที
ผลการเรี ยนรู้

1
ทดสอบย่อย
ทดสอบย่อย 听写 คําศัพท์
เขียนตัวอักษรตามลําดับ
ขีดได้ อย่างถูกต้ อง
การใช้ พจนานุกรม
2
การเข้ าชันเรี
9 ยน
การเข้ าชัน9
เรี ยนและงาน งานที8มอบหมาย
ที8มอบหมาย

3
สอบกลาง
ภาค
f
สอบปลาย
ภาค

สอบกลางภาคเรี ยน

สอบปลายภาคเรี ยน

จํานวน
ชัวโมง

3

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอนสือทีใช้ (ถ้ ามี)
แบบฝึ กท้ ายบท
แบบฝึ กเขียนอักษรจีน
ข้ อสอบ

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

สัปดาห์ ที
ประเมิน

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล

-เขียนศัพท์ตามคําบอก
-เขียนตามลําดับขีด

3, 6, 8, 12, 13
8, 12, 13

10%
20%

-ทดสอบเปิ ดพจนานุกรม

14, 15

10%

-เช็ครายชื8อการเข้ าห้ องและ
ตลอดภาค
การมาสาย ความตังใจ
9 และ การศึกษา
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
-ความตรงเวลาและคุณภาพ
การส่งการบ้ าน แบบฝึ กหัด
งานที8มอบหมาย
ทดสอบกลางภาคเรี ยน
9

ทดสอบปลายภาคเรี ยน

16

5%

5%

20%

30%

9

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาตัวอักษรจีน
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ภาษาไทย
1. วีรชาติ วงศ์สจั จา. หมวดนําอักษรจีน. กรุงเทพมหานคร: ทฤษฎี, 2551.
2. เธียรชัย เอี8ยมวรเทธ. พจนานุกรม จีน - ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ).
กรุงเทพมหานคร: บริ ษัทรวมสาส์น (1977) จํากัด, 2553.
3. เหยิน จิ8งเหวิน. จุ๊กจิqกจอจีน เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: สุดสัปดาห์สํานักพิมพ์, 2547.
ภาษาจีน
1. 周健主编《汉子》，上海外语教育出版社，2009年.
2. 叶蜚声、徐通锵 《语言学纲要 》，北京大学出版社，2006 年.
3. 黄伯荣、廖序东主编《现代汉语》，高等教育出 版社，2005 年.
4. 周健主编《汉子突破》，北京大学出版社，2005 年.
5. 张斌《新编现代汉语》，复旦大学出版社，2002 年.
6. 邵敬敏主编《现代汉语通论》，上海教育出版社，2001 年.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.baidu.com
www.sina.com
www.sogou.com
www.nipic.com
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หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
9 ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
9 ยน สื8อการสอน
และผลการเรี ยนรู้ ที8ได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื8อการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื8อการประเมินการสอน ได้ แก่ จากผลสัมฤทธิsทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและการ
ทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
ใช้ การเก็บข้ อมูล เช่น การสังเกต การสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตร ผลสัมฤทธิsทางการเรี ยนรู้
ของนักศึกษา นักศึกษา การเขียนประเมินผู้สอน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรง และ
การทวนสอบผลสัมฤทธิsประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิQของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิsในรายหัวข้ อตามที8คาดหวังจากการเรี ยนรู้
รายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
ตังคณะกรรมการในสาขาวิ
9
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที8ได้ จากการทําแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการสอน ผลการประเมิน และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิsประสิทธิผลรายวิชา มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทุกปี
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