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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ  
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 
 08-114-206 ภาษาจีน1 
         Chinese I 
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต (3-0-6) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  เปนวิชาชีพเลือกภาษาเพ่ือการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว 
 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยนํ้าฝน จันทรนวล 
 อาจารยผูสอน             อาจารยนํ้าฝน จันทรนวล 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558 ช้ันปที่ 3     
 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
  ไมมี 
8.  สถานที่เรียน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 

    



วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย    มคอ.3 

2 

 

หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในพ้ืนฐานความรูดานภาษาจีน สามารถอานและสนทนาในประโยค
สั้นๆงายๆทีใ่ชในชีวิตประจําวันได รวมถึงสามารถนําไปใชในสถานการณจริงไดอ.นํ้าฝน จันทรนวล 
อ.นํ้าฝน จันทรนวล 

อยางถูกตองเหมาะสม 
 

อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และประยุกตความรูทางดานการจัดการงานบริการสวนหนาที่ไดรับไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนได 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

    
       องคประกอบของภาษาจีน โครงสรางพ้ืนฐานของภาษาจีน การฝกการออกเสียง การฟง การ
สนทนา การเขียนและการอาน 
         Elements of the Chinese language; basic structures, practicing 
pronunciation, listening, conversation, writing and reading. 
 

 

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  
บรรยาย ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา 

ไมม ี   การศึกษาดวยตนเอง 
6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา 
หรือตามความเหมาะสม 

 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 อาจารยนํ้าฝน จันทรนวล วันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองสาขาศึกษาทั่วไป         
สายสังคม อาคารชางอุตสาหกรรม ใหคําปรึกษาผานโทรศัพทเคลื่อนที ่088-399-6498 
อีเมล lovelypiggygames@hotmail.com  
4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทาง 4. ทกัษะความสมัพนัธ 5. ทกัษะการ
    

mailto:lovelypiggygames@hotmail.com
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ปญญา ระหวางบคุคลและความ
รบัผดิชอบ 

วเิคราะหเชงิตัวเลข 
การสือ่สารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

        •         •            

ความรับผดิชอบหลกั ความรับผดิชอบรอง 

 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ  
 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: …………………………………….. 
2.วันที่ดําเนินโครงการ…………………………...  
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ :  
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:  
3. รายละเอียด: ………………………………………………………… 
4. รายช่ือผูสอน: …………………………………………………….. 
5.สัปดาหที่สอน: ............................................................... 

 
6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ: โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ
ดานการโรงแรมและการบริการ 
2.วันดําเนินโครงการ :................................... 
3.ผลการประเมิน : 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ ........... 
2.ดานความรูความเขาใจ ........... 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

........... 

 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: ................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
3.รายละเอียด: ................................................................ 
 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
4.รายช่ือผูสอน: .............................................................. 
5.สัปดาหที่สอน: ................................................................ 
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หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 

  
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

   
1.1.2 มีทศันคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ

  การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
1.2 วิธีสอน 

      
     1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
   

1.3 วิธีการประเมินผล 
   อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
 
  1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 

2.  ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

  •2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ  
   

 2.2 วิธีสอน 
   2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญ          

   ที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

   2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   

3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

       

    •3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดใหนักศึกษา
          วางแผนการทํางานเปนทีม 

   3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
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   3.1.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
  3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา 

   อธิบายแนวคิดการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมาซึ่ง
   จะตองหลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ให 
    3.3.3 ไมม ี

4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 

  4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ บทบาท
         ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและ  
         แกไข ปญหากลุม  
    4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง และ
    ตรงตามมาตรฐานสากล 
 4.2 วิธีการสอน 

   4.2.2  มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะดานการสื่อสารระหวางบุคลทั้งภายใน  
   สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 
4.3 วิธีการประเมินผล 

   4.3.2  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ         
   อานการเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
   วัฒนธรรม  

     5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือกรูปแบบ
    ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   5.1.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การ

  แปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล 
 5.2 วิธีการสอน 

   5.2.2 ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
   สถานการณตาง ๆ ได 
         5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3 วิธีการประเมินผล 

   5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
  5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ 
 
 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
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1.  แผนการสอน 
สปัดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถา

ม)ี 

ผูสอน 

1 
 

 
 

ทาํความเขาใจรายระเอียดของ
รายวชิา 
   - แนะนํากระบวนการของรายวิชา 
   - อธิบายจุดประสงคการเรียนรู 
   - แนะนําเน้ือหาที่จะเรียนตลอด
ภาคเรียน 
   - กําหนดกฏเกณฑในการดําเนินชิ
วิต การแตงกาย การตรงตอเวลา   
   - ช้ีแจงหลักเกณฑในการวัดผล 
   - คําศัพทที่ใชบอยในหองเรียน 

3 
 
 
 
 
 

 

- บรรยาย   
 - อภิปรายความเขาใจ 
 - ชี้แนะแนวทาง 

อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
 
 

2-3 
 
 
 

ระบบสทัอกัษรในภาษาจนีกลาง 
   ศึกษาระบบสัทอักษรในภาษาจีน
กลาง  
พินอิน โดยเริ่มจากพยัญชนะ สระและ
วรรณยุกต สามารถผสมพยัญชนะ 
สระและวรรณยุกตในภาษาจีนกลางได 
และอานออกเสียงไดอยางถูกตอง 
   - พยัญชนะพินอินในภาษาจีน 
   - สระเด่ียวในภาษาจีน 
   - สระผสมในหมวด a o e 
   - วรรณยุกตในภาษาจีน 
   - การผสมพยัญชนะ สระในหมวด 
a o e และการผสมวรรณยุกต 

6 
 
 
 

บรรยายประกอบ
เอกสาร 
  - เขียนตามคําบอก
จากเนื้อหาที่เรยีนมา
ในสัปดาหกอนหนา 
  - อภิปรายทําความ
เขาใจ 
  - ฟงและพูดตาม 
  - อานออกเสียง 
  - ฝกปฏิบัติ 
  - แบบฝกหัด 

อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
 

 

สปัดาห
ที ่

หวัขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

 ปฏบิัต ิ
-ฝกใหนักศึกษาแยกประเภท
โรงแรม 

   

4-5 
 

บทที ่1 您好สวสัด ี
- เรียนรูการทกัทาย การถามไถ 
การตอบคําถามและการกลาวลา
ในภาษาจีน 

6 
 
 

สื่อที่ใช 
-PowerPoint  
มัลติมีเดียและเอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
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- การใชคําศัพท 吗 

บทที ่2 你叫什么 คณุชือ่
อะไร 
- เรียนรูการถามช่ือ-นามสกุลและ
การตอบคําถามเปนภาษาจีน 

- การใชรูปประโยค 是 

กิจกรรม 
- บรรยายในช้ันเรียน 
- กรณีศึกษา  

6-8 
 

บทที ่3 你家在哪 บานคณุ
อยูทีไ่หน 
- การถามและตอบเกี่ยวกับที่อยู
อาศัย 
- การเรียกช่ือประเทศเพ่ือนบาน
เปนภาษาจีน 

- การใชรูปประโยค 在 

บทที ่4 爸爸、妈妈  พอ
และแม 
- การแนะนําสมาชิกในครอบครัว 
- ช่ือเรียกสมาชิกในครอบครวั 

- การใชรูปประโยค 这、那 

- การใชประโยคปฏิเสธ 不 

9 
 

- เขียนตามคําบอกจาก
เนื้อหาทีเ่รียนมาใน
สัปดาหกอนหนา 
  - บรรยายประกอบ
เอกสาร 
  - อภิปรายทําความ
เขาใจ 
  - เรียนคําศัพทใหม 
  - ฟงและพูดตาม 
  - อานออกเสียง 
  - ฝกปฏิบัติโดยการ
จับคูสนทนา 
  - การเขียนตวัอักษรจีน 
  - สอบทองคําศัพท   
  - แบบฝกหัด  

อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
 

 

สปัดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

9 สอบกลางภาค    
10-11 บทที ่5 我有一只小猫  

- เรียนรูการนับเลขในภาษาจีน 
- การเรียกช่ือสัตว 

- การใชคําลักษณะนาม 只 

- การใชรูปประโยค 有 

บทที ่6 我家不大 บานฉนั
ไมใหญ 

- การใชคําศัพท เล็ก ใหญ 大、

小 

- การใชคําคุณศัพท 很 

6 สือ่ทีใ่ช 
-PowerPoint  
มัลติมีเดียและเอกสาร
ประกอบการสอน 
กิจกรรม 
-ฝกถามตอบ 

อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
 

12-13 บทที ่7 喝牛奶，不喝 6  อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
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咖啡 ดื่มนม ไมดืม่กาแฟ 

- การใชคํากรยิา 喝、吃 
- คําศัพทเกี่ยวกับเครื่องด่ืมและ
อาหาร 
- วิธีการพูดยอมรับในสิ่งแรกและ
ปฏิเสธในสิ่งหลัง 

บทที ่8 我要苹果，你

呢 ฉนัเอาแอปเปล คณุหละ 
- คําศัพทเกี่ยวกับผลไมและ
เครื่องด่ืม 

- การใชรูปประโยค 要 
- การถามกลับและการใชคําศัพท 

呢 

 

 

สปัดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 
ท-ป 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สื่อทีใ่ช(ถาม)ี 

ผูสอน 

14 บทที ่14 我的生日 วันเกดิ
ของฉนั 
- เรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน 
ป 
- การถามอาย ุ
- การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันเกิด 

- การใชรูปประโยค 的 
 

3 - เขียนตามคําบอกจาก
เนื้อหาทีเ่รียนมาในสัปดาห
กอนหนา 
  - บรรยายประกอบ
เอกสาร 
  - อภิปรายทําความเขาใจ 
  - เรียนคําศัพทใหม 

  - ฟงและพูดตาม 
  - อานออกเสียง 
  - ฝกปฏิบัติโดยการจับคู
สนทนา 
  - การเขียนตวัอักษรจีน 
  - สอบทองคําศัพท   
  - แบบฝกหัด การบาน 
 

อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
 

15-16 ทบทวนบทเรยีน 6 - เขียนตามคําบอกจาก
เนื้อหาทีเ่รียนมาในสัปดาห
กอนหนา 
  - บรรยายประกอบ
เอกสาร 
  - อภิปรายทําความเขาใจ 

อ.นํ้าฝน จันทรนวล 
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  - เรียนคําศัพทใหม 
 

17 สอบปลายภาค    
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
 

กจิกรรม
ที ่

ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน 
สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม การเขาช้ันเรียน การใหความรวมมือ
ในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17 

20% 
30% 

3 ทักษะทางปญญา ทดสอบยอย  8-16 20% 
4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

วิเคราะหกรณีศึกษาคนควาแลว
นําเสนอการทํางานกลุม / เด่ียว การ
อภิปรายกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการเรียนการสอน 

1)  หนังสือเรียนภาษาจีนหรรษา 快乐汉语。   
2. เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิม่เตมิ  

1) พจนานุกรม ไทย-จีน   
3. เอกสารและขอมลูแนะนาํทีน่กัศึกษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 

1) เว็บไซดเกี่ยวกับภาษาจีน และประเทศจีน 
ภาษาจีน.คอม "เปดโลกอักษรจีน เปดโลกภาษาจีน"    http://www.pasajeen.com 

http://www.pasajeen.com/
http://www.pasajeen.com/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 

 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีไดใหนักศึกษาเขาประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซตโดยการ
นําแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาไดดังน้ี 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรดใน LMS ประจํารายวิชาที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับ

นักศึกษา 
 

2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลจากโครงงานยอย ใบงานกลุมหรือบุคคล 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- วิจัยในช้ันเรียน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ  ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา  ไดจาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

- การทวนสอบการใหคะแนนจาการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ  ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ  
รายงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดรายวิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4  
เปลี่ยนหรือสลบัอาจารยผูสอน  เพ่ือใหนักศกึษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาตาง ๆ 
 


