
รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

      1223205   การแปลภาษาจีน 1  (chinese Translations  1 ) 
๒. จ านวนหนว่ยกิต 

      3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ครุศาสตรบ์ัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน และเป็นวิชาเอกบังคับ 
๔. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ 
    อาจารยส์ุภาพร  สายเขื่อนสี     E-mail: bansan34@hotmail.com    โทร:089-264-2092 
๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน 
     ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 5811208  โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร ์
๖. รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

     ไมม่ ี
๗. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

     ไมม่ ี
๘. สถานที่เรียน   
     อาคาร 46 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    30 ตุลาคม 2560 

 
 
 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการแปล ศึกษาความแตกต่างไวยากรณ์



ภาษาไทยและภาษาจีนเพ่ือใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในการศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาจีน
เป็นภาษาไทยตั้งแต่การแปลค า ประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา และบทความขนาด
สั้น รวมทั้งศึกษาหลักและวิธกีารแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนตั้งแต่การแปลค า ประโยคจนถึง
ข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้น 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้นดังนี้ 
- ศึกษาเทคนิคการแปลและความแตกต่างไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาจีน 
- ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาจีนให้เป็นภาษาไทยตั้งแต่การแปลค า ประโยคจนถึงการแปล

ข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได้อย่างถกูต้อง 
- ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนตั้งแต่การแปลค า ประโยคจนถึงการแปล

ข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้นได้อย่างถูกต้อง 
- ฝึกแปลข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีที่ส าคัญในท้องถิ่น ในการสอนได้ใช้เทคโนโลยี

เป็นสื่อในการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
       ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนและภาษาจีนให้เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปล
ประโยคสั้นๆจนถงึการแปลข้อความ บทสนทนาและบทความขนาดสั้น 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
     64  ชั่วโมง   

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย  42 ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
และเฉพาะรายที่มี
ปัญหาและต้องการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ในข้อบกพร่องของ
ตัวเอง 

ฝึกปฏิบัติในการหาข้อมูลการ
ท ารายงาน การน าเสนอใน
ประเด็นที่ให้ศึกษา จ านวน 
12ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล 



- อาจารย์ประจ าวิชา แจ้งชั่วโมงว่างของอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาทราบเพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถมาขอ
ค าปรึกษาได้ โดยใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร 
- อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเฉพาะรายที่มีปัญหาและต้องการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข  
 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 

          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ตรงต่อเวลา มีวินัยในการเรียน เคารพ
สิทธิของผู้อื่นทีเ่ป็นข้อมูลส่วนบุคคล มีจิตสาธารณะและเสยีสละ ในการให้บริการ และการรับบริการ มี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  เคารพและกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 
และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีตอ่สังคม 

๑.๒  วิธีการสอน 
- บรรยายพร้อมเสนอแนะและยกตัวอย่าง 
- อภิปรายเป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่ม 
- จัดกิจกรรมท าร่วมกันทั้งจับคู่ และเป็นกลุ่ม หรือก าหนดบทบาทสมมุต ิ

๑.๓  วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
- หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ในการท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
- ประเมินผลงานจาการน าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบในการงานที่ท า การสง่งานตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดให้ 
๒. ความรู ้
     ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการแปล ศึกษาความแตกต่างไวยากรณ์ภาษาไทยและ
ภาษาจีนเพ่ือใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในการศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยตั้งแต่การ
แปลค า ประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้น รวมทั้งศึกษาหลักและวิธีการ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนต้ังแต่การแปลค า ประโยคจนถึงข้อความ บทสนทนา และบทความขนาดสั้น 
     ๒.๒  วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย ให้ท าแบบฝึกหัด ทดสอบ ท างานเป็นรายบุคคลและท างานกลุ่ม ให้น าเสนอรายงานคิด
วิเคราะห์ในประเด็นที่มอบหมายโดยให้หาข้อมูลเพิ่มเติม สรุปความเข้าใจและน าเสนอความรู้และความคิดเห็น 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม 
 



     ๒.๓  วิธีการประเมนิผล 
- การบ้าน ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบเป็นอัตนัยเน้นวิธีการแปลและสามารถน า
ประยุกต์ใช้ได้ 
- ประเมินจากการน าเสนองาน รูปเล่มรายงาน การค้นคว้าข้อมูล ในประเด็นที่ศึกษา 
๓. ทักษะทางปัญญา  
     ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
      พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ รู้จักวิเคราะห์แยกแยะ แก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องได้ 
 
 
     ๓.๒  วิธีการสอน 
       มอบหมายงานให้ท าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม รู้จกัวิเคราะห์และแยกแยะได้อย่างเป็นระบบและเรียบ
เรียงให้ถูกต้อง และมีการสะท้อนแนวความคิดที่หลากหลาย 
     ๓.๓  วิธีการประเมนิผล 
- การสังเกต 
- การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
- วัดผลจากงานที่น าเสนอ การบ้านต่างๆ 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
     ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในการท างานร่วมกัน 
- พัฒนาความเป็นผู้น าและผูต้ามในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรบัผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนดเวลาได้ครบถ้วน 
     ๔.๒  วิธีการสอน 
 - จัดกิจกรรมกลุ่มในการคิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ให้ไปศึกษา 
 - มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
     ๔.๓  วิธีการประเมนิผล 
- ประเมินตนเองและจากเพื่อนร่วมช้ันเรียน 
- ประเมินจากรายงานที่น าเสนอและการท างานร่วมกัน 
-ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
      มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้หลักการที่เรียนรู้สื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบทีแ่ตกต่างกันและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 
     ๕.๒  วิธีการประเมนิผล 
- ประเมินจากงานที่รับมอบหมายจากรายงานและรูปแบบในการน าเสนอ 



-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน 

 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - บทที่ 1 欢迎您光临

泰国 

4 1.เสนอแนวการสอน 
2.ทักทายและท าความรู้จักระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน 
3. อธิบายหลักการและเทคนิคการ
แปลพื้นฐาน 
4.ศึกษาเนื้อหาบทที่ 1 -อธิบาย
การแปลค าวิเศษณ์ “ย่ิง….ย่ิง….” 
- วิ ธี ก า ร แ ป ล ก า ร พู ด แ ส ด ง
ความรู้สึก 
 -วิธีการแปลบอกเวลา 
-การแปลชื่อต าแหน่งงานในบริษัท 
5.แบบฝึกหัดและการบ้าน 

อาจารย์
สุภาพร 
สายเขื่อนสี 

2 -บทที่ 2 泰国概况 
 

4 1.สอบทบทวนค าศัพท์บทที่ 1 
2.เฉลยแบบฝึกหัดบทที1่ 
3.ฉายภาพลักษณะโดยสังเขปของ
ประเทศไทย พร้อมเรียนรู้ค าศัพท์
จากภาพ 
4.ศึกษาเนื้อหาบทที่ 2 
-การแปลค าว่า “ถึงแม้…แต่…”
และ“นอกจาก…แล้ว…ยัง” 
-วิธีการแปลประโยคค าถาม 
-การแปลชื่อจังหวัดของประเทศ
ไทย 
5.แบบฝึกหัดและการบ้าน 

อาจารย์
สุภาพร 
สายเขื่อนสี 

3 -บทที่ 3 泰国的美食 
 

4 1.สอบทบทวนค าศัพท์บทที่ 2 
2.เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2 

อาจารย์
สุภาพร 



3.ฉายภาพอาหารของไทย พร้อม
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนจากภาพ 
4.ศึกษาเนื้อหาบทที่ 3 
-การแปลเกี่ยวกับเรื่องอาหารการ
กิน 
-การแปลค าสนัธาน“ทั้ง…
ทั้ง…”“เพราะว่า…ดังนั้น…” 
-การแปลชื่อเมอืงของประเทศจีน 
-การแปลชื่ออาหารไทย 
5.แบบฝึกหัดและการบ้าน 

สายเขื่อนสี 

4-5 - บทที ่4 泰国人的性格

特点 
 

8 1.สอบทบทวนค าศัพท์บทที่ 3  
2.เฉลยแบบฝึกหัดบทที ่3 
3.นักศึกษารายงานเกี่ยวกับอาหาร
ขึ้นชื่อของจีนตามที่ก าหนดให ้
4.ศึกษาเนื้อหาบทที่ 4 
-กาแปลค าสันธาน “ไม่เพียงแต…่
อีก…ทั้งยัง…” 
-การแปลรูปประโยค“ไม่ว่า…
มักจะ…”การแปลค า“เกี่ยวข้อง
กับ”“มิน่า”“จริงๆ” 
-การแปลค าบอกความรู้สึก 
5.แบบฝึกหัดและการบ้าน 
 
 

อาจารย์
สุภาพร 
สายเขื่อนสี 



6-7 - บทที่ 5 值得了解的泰

国民俗 
 

8 1.สอบทบทวนค าศัพท์บทที่ 4 
2.เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 
3.นักศึกษารายงานเกี่ยวกับความ
แตกต่างทางลักษณะนิสัยของคน
จีนและคนไทย 
4.ศึกษาเนื้อหาบทที่ 5 
-การแปลค าสนัธาน
“มิฉะนั้น”“แต”่ 
-การแปลรูปประโยค“เพียง…
เท่านั้น” 
-การแปลรูปประโยค“อย่า/ไม…่
เด็ดขาด” 
-การแปลชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยกบัจีน 
5.แบบฝึกหัดและการบ้าน 

อาจารย์
สุภาพร 
สายเขื่อนสี 

 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค 



9-10 -บทที่ 6 泰国的重要节日 8 1.ฉายภาพเทศกาลส าคัญต่างๆ
ของประเทศไทยและประเทศจีน 
พร้อมเรียนรู้ค าศัพท์จากภาพ 
2.ศึกษาเนื้อหาบทที ่6 
-การแปลค า“รบกวน”“ที่จริง
แล้ว”“พูดถึง” 
-การแปล “ไม่เฉพาะแต…่
เท่านั้น”“ประทับใจ...อย่างมาก” 
-การแปลค า“เพื่อ”“ถ้า” 
-การแปลชื่อวันและเทศกาลต่างๆ
ของไทย 
3.แบ่งกลุ่มนักศึกษาสร้างบทละคร
แสดงบทบาทสมมุติตามเทศกาล
ต่างๆที่ก าหนดให ้
4.แบบฝึกหัดและการบ้าน 
 

อาจารย์
สุภาพร 
สายเขื่อนสี 

11-12 - บทที่ 7 泰国的政府 
 

8 1.สอบทบทวนค าศัพท์บทที่ 6 
2.เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6 
 3.เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง
ของการปกครองของไทยและจีน 
4.ศึกษาเนื้อหาบทที่ 7 
-การแปลค า
“เกี่ยวกับ”“โดย”“ด้วย” 
-การแปลประโยคภาษาไทยเป็น

ภาษาจีนที่ขึ้นต้นด้วย“把”การ
แปล“เป็นผล”“ครั้งแล้วครั้ง
เล่า”“เมื่อ…ก็…” 
-การแปลศัพทเ์กี่ยวกับการเมือง
และการปกครอง 
5.แบ่งกลุ่มแปลบทความเกี่ยวกับ
การเมืองและการปกครอง พร้อม
รายงานหน้าชั้นเรียน 
6.แบบฝึกหัดและการบ้าน 

อาจารย์
สุภาพร 
สายเขื่อนสี 



13-14 - บทที่ 8 泰国社会的基石
佛教 
 

8 1.สอบทบทวนค าศัพท์บทที่ 7 
2.เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7 
3.ศึกษาเนื้อหาบทที่ 8 
-วิธีการแปล
“ใน”“ส าหรับ”“มิน่า” 
-วิธีการแปล “โดยทั่วไป
แล้ว”“ตั้งแต…่จนถึง…”“ทั้ง…ยัง/
และ…” 

-การแปลประโยคภาไทยที่ใช“้起

来”ในภาษาจีน 
-การแปลชื่อวัดส าคัญของไทยและ
จีน 
4.แบ่งกลุ่มนักศึกษารายงาน
เกี่ยวกับวัดส าคัญต่างๆของไทย
ตามที่ก าหนดให ้
5.แบบฝึกหัดและการบ้าน 
 

อาจารย์
สุภาพร 
สายเขื่อนสี 

15-16 - บทที่ 9 花的海洋 8 1.สอบทบทวนค าศัพท์บทที่ 8 
2.เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8 
3.ศึกษาเนื้อหาบทที่ 9 
-การแปลค าสนัธาน“ไม่ว่า…
จะต้อง…”และ“ส่วน” 
-การแปล “ขณะที”่“ยังไม”่และ
“ทุก” 
-การแปลค ากริิยา“เกรงใจ” 
-การแปลค าอวยพรและชื่อดอกไม้
ต่างๆ 
4.แบบฝึกหัดและการบ้าน 
5.ทบทวนเน้ือหาและสรุปการเรียน
การสอน 

 
อาจารย์
สุภาพร 
สายเขื่อนสี 

สัปดาหท์ี่17 การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 



16 สัปดาห์ที1่7 การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 
 
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ สัดส่วน 70:30 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1  จิตพิสัยเข้าเรียน  10 % 

2  การบ้าน แบบฝึกหัด  10 % 

3  ทดสอบย่อย  30 % 

4  สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

 20 % 
30 % 

 
 
 
 
 

เกณฑ์ระดับคะแนน 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก                       
     เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการแปลภาษาจีน 1 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.（2549）.พจนานุกรมจีน-ไทยฉบับใหม（่ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ）.

100-80 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 49-0 
A B ﹢ B C ﹢ C D ﹢ D E 



รวมสาส์น（1997）จ ากัด. 

ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.（2541）.ไวยากรณ์จีนกลาง.กรุงเทพฯ：โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

เสี่ยว อานต้า.（2547）.ไวยากรณ์จีน（ฉบับสมบูรณ์）.กรุงเทพฯ：ส านักพิมพ์ทฤษฏี. 

Sun Dejin.（2003）.Hanyu Yufa Jiaocheng.2 nd.Ed.Beijing Langguage University. 

李青,（2003），《翻译技巧与吴泽评板》，北京：北京大

学出版社. 

刘月华、潘文娱,（2001），《实用现代汉语语法》，北

京：商务印书馆. 

卢居正、邱苏伦,（1995），《泰语》第四册，北京：外语

教学与研究出版社. 

卢居正、邱苏伦,（2003），《泰语》第一册，北京：外语

教学与研究出版社. 

卢居正、邱苏伦,（2003），《泰语》第二册，北京：外语

教学与研究出版社. 

邢容林,（1993），《泰语》第三册，北京：外语教学与研

究出版社. 

中国社会科学院语言研究所词典编辑室,（1996），《现代

汉语词典》（增订二版），北京：商务印书馆. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
www.google.com 
www.163.com 
www.baidu.com 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิด
และความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

http://www.google.com/
http://www.163.com/
http://www.baidu.com/


- ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ผ่านสื่อต่างๆ 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเกบ็ข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธด์ังนี้ 
- การสังเกตการณ์แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
- ผลการทดสอบของนักศึกษาและงานต่างๆ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
         หลังจากที่ผลการประเมินการสอนในข้อที2่ จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมความคิด และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี ้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
                  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในแต่ละประเด็น

หลักของแต่ละบท ตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามและการตอบข้อค าถาม
ของนักศึกษา การบ้าน การทดสอบย่อยต่างๆ รายงานและหลังการออกผลการเรียนของผู้เรียน และมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชานี้ เช่น การตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น เพื่อดู
พัฒนาการของนักศึกษาเป็นต้น 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         จากผลการประเมิน มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชา ศกึษาเนื้อหาเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ประสิทธิผลรายวิชา 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมเพือ่ให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลายและ

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

หมวดที่ 8 วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
ประเมินจากทุกส่วนเพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน 

 
 


