
มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะครศุาสตร ์โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชือ่รายวิชา 
      1222202   การอ่านภาษาจีน 2   (Chinese Reading 2) 
2. จ านวนหนว่ยกิต 
      3(3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน และเป็นวิชาเอกเลือก 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย ์Zhou Renfang   Email:605110186@qq.com  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 5911211, 5911212  โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครศุาสตร ์

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
     1222201   การอ่านภาษาจีน 1    
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
8. สถานที่เรียน   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    30 ตุลาคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
      เน้นทักษะทางดา้นการอ่านในการอ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งบันเทิง
คดี และสารคด ีโดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากข้อความที่อ่าน สามารถแสดง
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ทัศนะเชิงวิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน และสรุปใจความและย่อเรื่องบทอ่านนั้นๆ ได ้       อ่านข้อความประเภท
ต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี โดยเน้นการตีความและถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากข้อความที่อ่าน สามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน และสรปุใจความและย่อเรื่อง
บทอ่านนั้นๆ ได ้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
วัตถุประสงค์ทีต่้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จึงได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้นดังนี้ 
- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาหลักสูตรและให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
- พัฒนาเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

หมวดที่ 3   ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวิชา  
        อ่านข้อความประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี โดยเน้นการ
ตีความและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากข้อความที่อ่าน สามารถแสดงทัศนะเชิงวิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน 
และสรุปใจความและย่อเรื่องบทอ่านนั้นๆ ได ้
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

        48   ชั่วโมง    

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย 28 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาและเฉพาะ
รายบุคคลที่มปีัญหา
และต้องการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขในข้อ
พกพร่องของตนเอง 

ให้นักศึกษาฝึกอ่านเขียนตาม
เนื้อหาของรายวิชาและท า
การบ้านที่สั่งให้ท า ประกอบ
กับการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาเพ่ือดูความสามารถ
และความเข้าใจ 
 
 

ให้นักศึกษาฝึกอ่านเขียน
และท าความเข้าใจใน
เนื้อหาด้วยตนเองอีกครั้ง
หลังจากที่เรียนมาแล้ว 
ถ้าไม่เข้าใจหรอืมีปัญหา 
ก็มาถามผู้สอนได ้

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
    เป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ าวิชา แจ้งชั่วโมงว่างของอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาทราบเพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถมาขอ
ค าปรึกษาได ้
- อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเฉพาะรายที่มีปัญหาและต้องการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข โดยนัด
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม รวมทั้งนักศึกทีม่ีความประสงค์ขอค าปรึกษาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
 

หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพัฒนา 
- คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูภาษาจีน เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 
1.2  วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนจะต้อง

เผชิญในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสะทอ้นพฤติกรรมของ
ตนเองและของผู้อื่นในสถานการณ์เหล่าน้ันหรืออภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางความคิดเพื่อให้เห็น
ค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนขึ้น 
    1.3  วิธีการประเมินผล 
     - ใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนการใช้แบบวัด 
2. ความรู ้
     2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
     - มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาภาษาจีนที่
ครอบคลุมทั้งหลักภาษา การใช้ภาษา และวรรณคดี วรรณกรรม เป็นตน้ 
     2.2  วิธีการสอน 
     - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญ
สาขาต่างๆมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน หรือจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เพื่อให้
เรียนรู้ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
     2.3  วิธีการประเมนิผล 
     - มีการวัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม ความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
3. ทักษะทางปัญญา  

     3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
     - มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์และ
วิสัยทัศน ์

     3.2  วิธีการสอน 
     - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคดิวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดสร้างสรรคแ์ละการแก้ปญัหาโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จ าลอง และการสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง 
     3.3  วิธีการประเมนิผล 
     - มีการวัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
     4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนเป็นผู้น าและผู้ตาม พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
     4.2  วิธีการสอน 
      - จัดใหผู้้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
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ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
      - มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน 
     4.3  วิธีการประเมนิผล 
      - ใชก้ารสงัเกตพฤติกรรม การประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน การท าแฟ้มสะสมงานและการบันทึกการ
เรียนรู ้
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
      - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียนและการ
น าเสนอด้วยรู้แบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
     5.2  วิธีการสอน 
      - จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้คณติศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน การใช้พูดภาษาเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ 
     5.3  วิธีการประเมนิผล 
     - ใช้การประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน และการสังเกตพฤติกรรม 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้  

     6.1 ทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้
      - มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนทีม่ีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
      6.2 วิธีการสอน 
      - จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การผลติสื่อประกอบการ
สอน การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (Microteaching) การ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา และการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและในสถานศึกษา 
      - จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอนผ่านการสังเกตการสอน
และการสัมภาษณ์หรือการสนทนา 
       6.3 วิธีการประเมินผล 
      - ใชก้ารสงัเกตพฤติกรรม การท าแฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู ้

 

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จน.
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช ้

ผู้สอน 
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1-2 
 

-แนะน าวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาวิชาการอา่น
ภาษาจีน 
-ทดสอบความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับทักษะการอ่าน
ภาษาจีน 

บทที่ 1 北京比上海大吧 
 

-ศึกษาเนื้อหา บทสนทนา  
ค า วลี ประโยคและหลกั
ไวยากรณ์ 重点：变化-

变、比、更、最、增

加、可是 
-ฝึกแต่งประโยคและแปล 
ฝึกอ่านออกเสียงและเขียน
อักษรจีน 
บทความที2่ 我比你更喜

欢音乐 

讲解语法点 

“比”字句； 

A 有/没有 B（这么/那

么）+形容词 

“更”和“最” 

6 -ศึกษาเนื้อหาบทที่ 1  
เตรียมสื่อภาพ เสียง บัตรค า 
สร้างสถานการณ์จ า ลอง
ประกอบการเรียนการสอน 
-ให้ผู้เรียนฝึกอ่านค า วลี 
ประโยค บทสนทนา รวมทั้ง
บทความทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตและจับ
เวลาในการอ่านแต่ละครั้ง เพื่อดู
ความคล่องและความเร็ว 
-มอบหมายงานและศึกษาค้าคว้า
ด้วยตนเอง 
-ฝึกคัดตัวอักษรจีนในท้าย
บทเรียน 

อาจารย ์
Zhou 

Renfang 

3-5 บทที่ 2 我们那儿的冬天

跟北京一样冷 

-ศึกษาเนื้อหา บทสนทนา  
ค า วลี ประโยคและหลกั
ไวยากรณ์ 重点：时

差、一样、刮风、下

雨、下雪、产生、研

究 

-ฝึกแต่งประโยคและแปล 
ฝึกอ่านออกเสียงและเขียน
อักษรจีน 语法： 

跟……一样/不一样 
-บอกเล่าความแตกต่าง
ระหว่างฤดูหนาวที่เมืองจีน
กับเมืองไทย 

9 -ศึกษาเนื้อหาบทที่ 2  
เตรียมสื่อภาพ เสียง บัตรค า 
สร้างสถานการณ์จ าลอง 
ประกอบการเรียนการสอน 
-ให้ผู้เรียนฝึกอ่านค า วลี 
ประโยค บทสนทนา รวมทั้ง
บทความทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตและจับ
เวลาในการอ่านแต่ละครัง้ เพื่อดู
ความคล่องและความเร็ว 
-มอบหมายงานและศึกษาค้าคว้า
ด้วยตนเอง 
-ฝึกคัดตัวอักษรจีนในท้าย
บทเรียน 

อาจารย ์
Zhou 

Renfang 
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6-7 บทความที่ 2 ของบทที่2 

课文二：我跟你不一

样 

-ศึกษาเนื้อหา บทสนทนา  
ค า วลี ประโยคและหลกั
ไวยากรณ ์

语法： 

复习“跟……一样/不

一样” 

讲解“不但……而

且……” 
-ฝึกแต่งประโยคและแปล 
ฝึกอ่านออกเสียงและเขียน
อักษรจีน 
-บทที่ 3 บทความที่1 快走

吧，要上课了 

” 
-ศึกษาเนื้อหา บทสนทนา  
ค า วลี ประโยค 

重点：有名、尤其、

靠、着急、该 

-หลักไวยากรณ ์
复习语气助词

“了”，并解释

“了”表变化的语法

意义 

动作即将发生

“要……了”“快

要……了”“就

要……了 

6 -ศึกษาเนื้อหาบทความที่ 2 และ
บทความที่ 1 เตรียมสื่อภาพ 
เสียง บัตรค า สร้างสถานการณ์
จ าลอง ประกอบการเรียนการ
สอน 
-ให้ผู้เรียนฝึกอ่านค า วลี 
ประโยค บทสนทนา รวมทั้ง
บทความทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตและจับ
เวลาในการอ่านแต่ละครั้ง เพื่อดู
ความคล่องและความเร็ว 
-มอบหมายงานและศึกษาค้าคว้า
ด้วยตนเอง 
-ฝึกคัดตัวอักษรจีนในท้าย
บทเรยีน 

อาจารย ์
Zhou 

Renfang 

8-9 บทความที่ 2 我姐姐下

个月就要结婚了 

 

-ศึกษาเนื้อหา บทสนทนา  
ค า วลี ประโยคและหลกั
ไวยากรณ ์
讲解语法：状语与结

构助词“地” 

无主语句：动词+名词 

6 -ศึกษาเนื้อหาบทความที่ 2 
เตรียมสื่อภาพ เสียง บัตรค า 
สร้างสถานการณจ์ าลอง 
ประกอบการเรียนการสอน 
-ให้ผู้เรียนฝึกอ่านค า วลี 
ประโยค บทสนทนา รวมทั้ง
บทความทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตและจับ

อาจารย ์
Zhou 

Renfang 
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-ฝึกแต่งประโยคและแปล 
ฝึกอ่านออกเสียงและเขียน
อักษรจีน 
 
 

เวลาในการอ่านแต่ละครั้ง เพื่อดู
ความคล่องและความเร็ว 
-มอบหมายงานและศึกษาค้าคว้า
ด้วยตนเอง 
-ฝึกคัดตัวอักษรจีนในท้าย
บทเรียน 

10 สอบกลางภาคเรียน 
11-13 บทที่ 4 บทความที่ 1 

我给你捎来了一些东

西 

-ศึกษาเนื้อหา บทสนทนา  
ค า วลี ประโยค 
重点：向……问好，

麻烦，趟，注意 

 

-หลักไวยากรณ ์

动作趋向补语：动词+

来/去 

 
-ฝึกแต่งประโยคและแปล 
ฝึกอ่านออกเสียงและเขียน
อักษรจีน 
 
 

9 -บทที่ 4 บทความที่ 1 

เตรียมสื่อภาพ เสียง บัตรค า 
สร้างสถานการณ์จ าลอง
ประกอบการเรียนการสอน 
-ให้ผู้เรียนฝึกอ่านค า วลี 
ประโยค บทสนทนา รวมทั้ง
บทความทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตและจับ
เวลาในการอ่านแต่ละครั้ง เพื่อดู
ความคล่องและความเร็ว 
-มอบหมายงานและศึกษาค้าคว้า
ด้วยตนเอง 
-ฝึกคัดตัวอักษรจีนในท้าย
บทเรียน 

อาจารย ์
Zhou 

Renfang 

14-16 บทที่ 4 บทความที่ 2 
快上来吧，就要开车

了 
 

-ศึกษาเนื้อหา บทสนทนา  
ค า วลี ประโยคและหลกั
ไวยากรณ ์
 
-ฝึกแต่งประโยคและแปล 
ฝึกอ่านออกเสียงและเขียน
อักษรจีน 
 
 
 

9 -ศึกษาเนื้อหาบทที่ 4 บทความที่ 2 

เตรียมสื่อภาพ เสียง บัตรค า 
สร้างสถานการณ์จ า 
ประกอบการเยนการสอน 
-ให้ผู้เรียนฝึกอา่นค า วลี 
ประโยค บทสนทนา รวมทั้ง
บทความทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตและจับ
เวลาในการอ่านแต่ละครั้ง เพื่อดู
ความคล่องและความเร็ว 
-มอบหมายงานและศึกษาค้าคว้า
ด้วยตนเอง 
-ฝึกคัดตัวอักษรจีนในท้าย

อาจารย ์
Zhou 

Renfang 
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บทเรียน 
สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาคเรียน 

 
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่

ประเมนิ 
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 
1 2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2 

5.1,5.3 
การบ้าน 
-แบบฝึกหัด 
-รายงาน (รวมทั้งการ
น าเสนอผลงาน การ
ท างานกลุ่มหรือ
รายบคุคล) 

ทุกสัปดาห์ 30 % 

2 2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2 
5.1,5.3 

แบบทดสอบ 
-ทดสอบก่อนเรียน 
-ทดสอบย่อย 
-ทดสอบหลังเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10 % 

3 1.1,1.2 วินัยในการเข้าช้ันเรียน 
ความรับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการท างาน
และการแสดงความ
คิดเห็นต่าง 

ทุกสัปดาห์ 10 % 

4 2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2 
 

สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

9 
17 

20 % 
30 % 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก                       

      เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการอ่านภาษาจีน 2 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ. (2549). พจนานุกรมจีน-ไทยฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือต้วยอ่).  
              รวมสาส์น (1997)จ ากัด. 
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. (2541). ไวยากรณ์จีนกลาง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Sun Dejin. (2003). Hanyu Yufa Jiaocheng. 2 nd. Ed. Beijing :  Beijing Language University.  
广州外国语学院编。（1994）。《汉泰词典》。商务印书馆。 
黄伯荣、廖序东。（1997）。《现代汉语》（增订二版） 

上。北京：高等教育出版社。 
黄伯荣、廖序东。（1997）。《现代汉语》（增订二版） 

下。北京：高等教育出版社。 
刘月华、潘文娱等。（2001）。《实用现代汉语语法》。 
 北京：商务印书馆。 
吕叔湘。（1999）。《现代汉语八百词》（增订本）。 
 北京：北京出版社。 
马国荣。（1990）。《现代汉语》。北京：北京师范学院出 

版社。 
杨寄洲。（1999）。《汉语教程》第一册上。北京：北京语 
 言大学出版社。 
杨寄洲。（1999）。《汉语教程》第一册下。北京：北京语 
 言文化大学出版社。 
杨寄洲。（1999）。《汉语教程》第二册上。北京：北京语 
 言文化大学出版社。  
杨寄洲。（1999）。《汉语教程》第二册下。北京：北京语 
 言文化大学出版社。 
 

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

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ผ่านสื่อต่างๆ 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

http://www.google.com/
http://www.163.com/
http://www.baidu.com/
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        ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธด์ังนี้ 
- การสังเกตการณ์แสดงความคดิเห็นของนักศึกษา 
- ผลการทดสอบของนักศึกษาและงานต่างๆ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
       จากผลการประเมินกลยุทธ์การสอนปีการศึกษา 1/2557 ของผู้สอน และข้อมลูสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (มคอ.7) ของปีการศกึษาที่ผ่านมา ผู้สอนจึงน ามาปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอน ดังน้ี 

ประเด็นจากผลการประเมินการสอนและขอ้มูล
สรุปจาก มคอ.7  ของปีการศกึษาที่ผ่านมา 

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

ผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา    
(คะแนนเฉลี่ยประเด็นประเมินต่ าสุด)    

 
 
 

  
ข้อมูลสรุปจาก มคอ.7  ของปกีารศึกษาที่ผ่านมาที่น ามาปรับปรุงในรายวิชานี้(เลือกมาเฉพาะ
ประเด็นที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับรายวิชา 

  
  

  
 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในแต่ละประเด็นหลักของแต่
ละบท ตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามและการตอบข้อค าถามของนักศึกษา การบ้าน 
การทดสอบย่อยต่างๆ และหลังการออกผลการเรียนของผู้เรียน และมีการทวนสอบโดยรวม หรือมีการตรวจสอบ
ของผู้สอนท่านอื่น เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน หลังจากนั้นน าผลการวัดผลหรือผลการเรียนทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ น าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาหรือคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา และน าเสนอต่อคณะผ่าน
คณบดีพิจารณาต่อไป เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          จากผลการประเมิน มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชา ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผล

รายวิชา 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมเพือ่ให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลายและสามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 

หมวดที่ 8 วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
ประเมนิจากทุกส่วนเพื่อเป็นการวิเคราะหศ์ักยภาพของผู้เรียน 
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