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๑ 

 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  ศศภจ ๑๐๒  ภาษาจีนในสถานการณ ชีวิตประจําวัน 
ภาษาอังกฤษ LACH 102   Chinese for Everyday Situation 

๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๓ หนCวยกิต (๓-๐-๖)       
  (บรรยาย ๓ ช่ัวโมง   ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง  เรียนรูL-คLนควLาดLวยตนเอง ๖ ช่ัวโมง /สัปดาห  

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร     หลักสูตร ปริญญาตรี ปกติ        จัดทําเอกสารเปOนภาษาไทย  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุCมวิชาภาษา และวิชาเลือกเสรี   
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูCในกลุCม Literacy (โปรดระบุ) 
            �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
            �  Health Literacy  (Health, Sport)  
            �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
            �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
            �  Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
            �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
            �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 

       ๓.๔  ความสัมพันธ ระหวCางรายวิชาและคCานิยมองค กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รูLแจLง รูLจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุCงผลเพ่ือผูLอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนCวแนCทํา กลLาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรLางสรรค ส่ิงใหมC 
�  L -  Leadership  ใฝlใจเปOนผูLนํา 
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๒ 

๔.  อาจารย)ผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย)ผู�สอน 
๔.๑  อาจารย ผูLรับผิดชอบรายวิชา  อาจารย ศศิพินทุ  ดิษฐานนท  
           หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
           โทรศัพท : 064-2614322 E-mail: sasipind@gmail.com 
๔.๒  อาจารย ผูLสอน        อ.ดร.ยุวดี ถิรธราดล, อ.ศศิพินทุ  ดิษฐานนท , อ.ดร.ภัททิรา ไทยทอแสง     

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นป2ท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ และ ๒  /  ทุกช้ันปt 
๕.๒ จํานวนผูLเรียนท่ีรับไดL   ประมาณ ๓๕ คน 

๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)    ไมCมี 

๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  ไมCมี 

๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตพญาไท 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 
วันท่ี ๒๕ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงค) 

 
๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

รายวิชาน้ีมีจุดมุCงหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาใหLมีลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ในดLาน Globally Talented กลCาวคือ นักศึกษาจะไดLเรียนรูLและฝwกทักษะท่ีเก่ียวขLอง คําศัพท  สํานวน และ

บทสนทนาภาษาจีนท่ีใชLในทักษะชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปOนการพัฒนาทักษะในการส่ือสารภาษาตCางประเทศเพื่อ

เปOนการเพิ่มโอกาสในการแขCงขันในระดับโลกไดL 

๒. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงค)ของรายวิชา (Course Objectives) 

เพ่ือใหLนักศึกษาใหLมีความรูLความเขLาใจในการใชLคําศัพท และบทสนทนาภาษาจีนท่ีใชLในชีวิตประจําวัน 

ในวงคําศัพท  ๓๕๐ คํา มีการพัฒนาทักษะการฟzง พูด อCาน และเขียนภาษาจีน  มีกระบวนการคิดอยCางเปOน

ระบบและมีความรับผิดชอบตCอตนเอง 
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๓ 

๒.๒ ผลลัพธ)การเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑)  CLO1  เขียนและบอกความหมายคําศัพท ภาษาจีนไดLเพิ่มเติม ๖๕๐ คํา  

๒)  CLO2  อCานประโยคภาษาจีนไดL  

๓)  CLO3  สรLางประโยคภาษาจีนพ้ืนฐานไดL     

๔)  CLO4  ส่ือสารภาษาจีนพ้ืนฐานโดยการฟzง-พูดและการแปลไดL 

๕)  CLO5  มีความรับผิดชอบตCอตนเอง 

๖)  CLO6  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมีสCวนรCวมในช้ันเรียน 
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๔ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
ทักษะการส่ือสารภาษาจีนตามสถานการณ ในชีวิตประจําวัน  และไวยากรณ ภาษาจีนพ้ืนฐาน ในวงศัพท  ๖๕๐ คํา 
Chinese communicative skills used in daily life context; elementary Chinese grammatical          

structures within 650 vocabularies  
 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝYกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝYกงาน 

(นําเสนอผลงานของกิจกรรม 
สังเคราะห)ความรู�) 

การศึกษาด�วยตนเอง 

๔๕  ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห ) 

พิจารณาตาม
ความจําเปOน - 

๙๐  ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห ) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาห)ท่ีอาจารย)ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเป[นรายบุคคล  

 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห  โดยใหLนักศึกษานัดหมายอาจารย ผูLสอนเพ่ือเขLาปรึกษาเปOนรายบุคคลลCวงหนLา  
 
 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลLว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑)  CLO1  เขียนและบอกความหมายคําศัพท ภาษาจีนไดLเพิ่มเติม ๖๕๐ คํา  
๒)  CLO2  อCานประโยคภาษาจีนไดL  
๓)  CLO3  สรLางประโยคภาษาจีนพ้ืนฐานไดL     
๔)  CLO4  ส่ือสารภาษาจีนพื้นฐานโดยการฟzง-พูดและการแปลไดL 
๕)  CLO5  มีความรับผิดชอบตCอตนเอง 
๖)  CLO6  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการมีสCวนรCวมในช้ันเรียน 
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๕ 

๒. วิธีการจัดประสบการณ)การเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑   และการวัดผลลัพธ)การ
เรียนรู�ของรายวิชา   

ผลลัพธ)การเรียนรู� วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ)การเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธ)การเรียนรู� 

CLO1:  เขียนและบอก
ความหมายคําศัพท ภาษาจีน
ไดLเพิ่มเติม ๖๕๐ คํา 

- บรรยาย 
- ถาม – ตอบ 
- การอCานออกเสียง 
- การเขียนคําศัพท ตามคําบอก 

- การสอบเขียนคําศัพท ตามคําบอกใน
แตCละบท 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

CLO2: อCานประโยคภาษาจีน
ไดL  

- บรรยาย 
- การอCานออกเสียง 

- การสอบยCอยกCอนกลางภาค 
- การสอบยCอยกCอนปลายภาค 

CLO3:  สรLางประโยค
ภาษาจีนพื้นฐานไดL 

- บรรยาย 
- ถาม – ตอบ 
- การแสดงบทบาทสมมติ 

- การสอบยCอยกCอนปลายภาค 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

CLO4:  ส่ือสารภาษาจีน
พื้นฐานโดยการฟzง-พูดและ
การแปลไดL 

- บรรยาย 
- ถาม – ตอบ 
- การแสดงบทบาทสมมติ 

- การสอบยCอยกCอนกลางภาค 
- การสอบยCอยกCอนปลายภาค 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

CLO5:  มีความรับผิดชอบตCอ
ตนเอง  

- สรLางระเบียบปฏิบัติเพ่ือใหLนักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
และตรงตCอเวลา 

- การประเมินจากการสCงงานท่ีไดLรับ
มอบหมาย 

CLO6:  แสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมการมีสCวนรCวมในช้ัน
เรียน 

- การถาม – ตอบ 
- การแสดงบทบาทสมมติ 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสCวนรCวมใน
ช้ันเรียน 
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๖ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห)
ที่ 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝYก
ปฏิบัติ 

๑ รายวิชาโดยสังเขป  
วิธีการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล   
ทบทวนความรูLรายวิชาภาษาจีน 
๑ 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม – ตอบ 
Power Point 

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

๒ บทท่ี ๑ พรุCงน้ีอากาศเปOนอยCางไร  
- การใชLคําสรรพนาม zenme 
yang แสดงการถาม  
- การใชLคําวิเศษณ  tai  
- การใชLคํากริยานุเคราะห  hui 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม – ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

๓ บทท่ี ๒  เขากําลังเรียนทําอาหาร
จีน  
- การใชLคําวิเศษณ  zai  
- การใชLคําบุพบท gei  

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม – ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

๔ บทท่ี ๓  เขาซื้อเส้ือผLาไปไมCนLอย  
- การใชLคําชCวยทางไวยากรณ  le  
- การใชLคําบอกทิศทาง hou  
- การใชLคําวิเศษณ  dou 
 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม – ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

๕ บทท่ี ๔  ฉันน่ังเครื่องบินมา 
- โครงสรLางประโยค “shi…de” 
ท่ีใชLในการเนLนเวลา, สถานท่ี  

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม – ตอบ 
อCานออกเสียง 

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 



 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                                          ระดับปริญญาตรี                              
ช่ือรายวิชา  ภาษาจีนในสถานการณ ชีวิตประจําวัน  คณะศิลปศาสตร                                                    
รหัสวิชา  ศศภจ ๑๐๒                                                                                                      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

๗ 

สัปดาห)
ที่ 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝYก
ปฏิบัติ 

- การบอกวัน เดือน ปt: nian, yue, ri 
/ hao, xingqi 

แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

๖ - สอบยCอยกCอนกลางภาค ๓ ๐ สอบการอCาน การพูด 
และการฟzง 

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 
๗ บทท่ี ๕  ไปเท่ียวปzกก่ิงเดือน

กันยายนดีท่ีสุด 
- การใชLคําชCวยกริยา yao 
- การใชLคําวิเศษณ บอกระดับ zui 
- การใชLคําบอกจํานวนท่ีไมC
แนCนอน ji, duo 
- สอบยCอยครั้งท่ี ๑ 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม – ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

๘ บทท่ี ๖  ฉันต่ืนนอนตอนหกโมง
เชLาทุกวัน 
- โครงสรLางประโยคคําถามท่ีใชL 
“shi bu shi”  
- การใชLคําสรรพนาม mei 
- การใชLคําสรรพนามแสดงการ
ถาม duo 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม –ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

สอบกลางภาค 
๙ บทท่ี ๗  อันสีแดงท่ีอยูCดLานซLาย

น้ันเปOนของฉัน 
- วลีท่ีใชL de 
- การใชLคํา yixia 
- การใชLคําวิเศษณ เสริมนํ้าเสียง 
zhen 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม –ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

๑๐ บทท่ี ๘  งานน้ีเขาเปOนคนแนะนํา
ใหLฉัน 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม –ตอบ 

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  
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๘ 

สัปดาห)
ที่ 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝYก
ปฏิบัติ 

- โครงสรLางประโยค “shi…de” 
ท่ีใชLเนLนผูLกระทํา 
- วลีบอกเวลา “…de shihou”  
- การใชLคําวิเศษณ บอกเวลา yi-
jing 

อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ภัททิรา 

๑๑ บทท่ี ๙  ซื้อช้ินน้ีเถอะ   
- การใชLคําวิเศษณ  jiu 
- การใชLคําวิเศษณ เสริมนํ้าเสียง 
hai (1) 
- การใชLคําวิเศษณ บอกระดับ 
you dianr 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม –ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

๑๒ - สอบยCอยกCอนปลายภาค ๓ ๐ สอบการอCาน การพูด 
และการฟzง 

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 
๑๓ บทท่ี ๑๐  ทําไมคุณถึงไมCทาน

แลLว   
- การใชLคําสรรพนามแสดงการ
ถาม zenme 
- การซํ้าคําลักษณนาม 
- การใชLคําเช่ือม  yinwei…, 
suoyi… 
- สอบยCอยครั้งท่ี ๒ 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม –ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 

๑๔ บทท่ี ๑๑ บLานของคุณอยูCไกลจาก
บริษัทไหม 
- การใชLคําวิเศษณ เสริมนํ้าเสียง 
hai (2) 
- การใชLคําวิเศษณ บอกเวลา jiu 
- การใชLคํากริยา li 
- การใชLคําชCวยเสริมนํ้าเสียง ne 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม –ตอบ 
อCานออกเสียง 
แสดงบทบาทสมมติ 
Power Point, ส่ือโสต
ทัศน  

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 
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๙ 

สัปดาห)
ที่ 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝYก
ปฏิบัติ 

๑๕ ทบทวนและสรุปเน้ือหาท่ีเรียนมา
ท้ังหมด 

๓ ๐ บรรยาย 
ถาม –ตอบ 
Power Point 

อ.ดร.ยุวดี 
อ.ศศิพินทุ  

อ.ดร.ภัททิรา 
สอบปลายภาค 

 รวม ๔๕ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ)การเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
รวบรวมขLอมูลจากสังเกตการเรียนรูL การฝwกปฏิบัติ การรCวมกิจกรรม การตรวจประเมินช้ินงานของนักศึกษาและนํา
ขLอมูลท่ีไดLมาปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูLในช้ันเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตCางของผูLเรียนเปOนรายบุคคล 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ)การเรียนรู�ฯ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

น้ําหนักการประเมินผล 
(ร�อยละ) 

CLO1:  เขียนและบอกความหมาย
คําศัพท ภาษาจีนไดLเพ่ิมเติม ๖๕๐ 
คํา 

- การประเมินจากการสCงงานเขียน
คําศัพท ตามคําบอก 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

๕ 
 

๒ 
๒.๕ 

๙.๕ 

CLO2: อCานประโยคภาษาจีนไดL  - การสอบยCอยกCอนกลางภาค 
- การสอบยCอยกCอนปลายภาค 

๕ 
๕ 

๑๐ 

CLO3:  สรLางประโยคภาษาจีน
พ้ืนฐานไดL 

- การสอบยCอยกCอนปลายภาค 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

๕ 
๘ 

๑๗.๕ 

๓๐.๕ 

CLO4:  ส่ือสารภาษาจีนพ้ืนฐาน
โดยการฟzง-พูดและการแปลไดL 

- การสอบยCอยกCอนกลางภาค 
- การสอบยCอยกCอนปลายภาค 
- การสอบกลางภาค 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

๔๐ 
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๑๐ 

ผลลัพธ)การเรียนรู�ฯ 
วิธีการวัดและประเมินผล 

น้ําหนักการประเมินผล 
(ร�อยละ) 

- การสอบปลายภาค ๑๐ 
CLO5:  มีความรับผิดชอบ - การประเมินจากการสCงงานท่ีไดLรับ

มอบหมาย 
๕ 
 

๕ 

CLO6:  มีสCวนรCวมในช้ันเรียน  
 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสCวนรCวม
ในช้ันเรียน 

๕ 
 

๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
(๒)  การตัดสินผล 

เกณฑ การประเมินผลเปOนไปตามขLอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชLหลักการอิงเกณฑ และเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณ   O, S และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณ) ความหมาย 
๘๕ – ๑๐๐  O โดดเดCน 
๖๐ – ๘๔ S พอใจ 
๐ – ๕๙ U ไมCพอใจ 

     นักศึกษาจะผCานเกณฑ การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดLคะแนนรLอยละ ๖๐ (สัญลักษณ  S) ข้ึนไป 

  
(๓) การสอบแกLตัว (ถLารายวิชากําหนดใหLมีการสอบแกLตัว) 

ในกรณีท่ีนักศึกษาทําคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคไดLไมCถึงก่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม นักศึกษา
สามารถขอสอบแกLตัวไดL โดยนักศึกษาตLองทําคะแนนใหLไดLเกินก่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มในการสอบแกLตัว 
แตCนักศึกษาจะไดLคะแนนเพียงก่ึงหน่ึงเทCาน้ัน 
 

๓.  การอุทธรณ)ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถขออุทธรณ ตCอรายวิชาไดL โดยการย่ืนคํารLองท่ีฝlายการศึกษา ช้ัน๑ อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๑ 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) 姜姜姜.(2014).HSK标标标标1.北北：北北北北北北北北北 

๒) 姜姜姜.(2014).HSK标标标标1练练练.北北：北北北北北北北北北. 
๓) 姜姜姜.(2014).HSK标标标标2.北北：北北北北北北北北北. 
๔) 姜姜姜.(2014).HSK标标标标2练练练.北北：北北北北北北北北北. 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑) ประพิณ มโนมัยวิบูลย .  (2538).  ภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐานII.  พิมพ ครั้งท่ี1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ แหCง

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 
๒) 吕吕吕.(1999).  现现现北现现现.  北北: 商商商商商. 
๓) 贾贾贾．(2006).  中中，第第练（修修北）．广广：暨暨北北北北
北． 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถLามี) 
- 
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๑๒ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑.๑  ใหLนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในดLานตCางๆ เชCน เน้ือหาการเรียนการสอน  วิธีจัดการเรียนการ

สอน ขLอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
๑.๒  ใหLนักศึกษาประเมินผูLสอน   

๒.  กลยุทธ)การประเมินการสอน  

๒.๑  ใหLอาจารย ในสาขาวิชาเขLาสังเกตการเรียนการสอน 
      ๒.๒  การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูLของนักศึกษา 
     ๒.๓  การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูLของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑  การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงการสอน 
๓.๒  การเสวนาในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูLประสบการณ การสอนของอาจารย   
๓.๓  การเขLาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขLอท่ีเปOนประโยชน ตCอการพัฒนาการเรียนการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
คณะกรรมการในสาขาวิชาประเมินความเหมาะสมของขLอสอบและวิธีการใหLคะแนนของนักศึกษา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากผลการเรียนของนักศึกษา และการประเมินการสอนทุกภาค

การศึกษาจากผลการประเมินรายวิชาและการประเมินผูLสอน เพื่อใชLเปOนขLอมูลในการปรับปรุงรายวิชา  โดยจะ
ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาอยCางนLอยทุกๆ ๕ ปt และมีการประชุมทีมอาจารย ผูLสอนเพ่ือทบทวนและปรับปรุงรายวิชา
ตCอไป 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ ระหวCาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวิชา) ศศภจ ๑๗๒ 
ผลลัพธ การเรียนรูLหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1:  เขียนและบอกความหมาย
คําศัพท ภาษาจีนไดLเพ่ิมเติม ๖๕๐ คํา 

       8.4  

CLO2: อCานประโยคภาษาจีนไดL         8.4  
CLO3:  สรLางประโยคภาษาจีนพ้ืนฐานไดL        8.4  
CLO4:  ส่ือสารภาษาจีนพื้นฐานโดยการ
ฟzง-พูดและการแปลไดL 

       8.3 
8.4 

 

CLO5:  มีความรับผิดชอบตCอตนเอง       6.3    
CLO6:  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการมี
สCวนรCวมในช้ันเรียน 

        9.1 
9.2 

 
ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO6 act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, codes, 
and values 

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 

MLO8 use a variety of means/ technolo-
gies to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demonstrate or 
create individual & group product, etc. 

8.3   prepare written documents to express ide-
as/solutions using different writing technologies, and 
mixing texts, data, and images. 
8.4   demonstrate competence in a second or addi-
tional language. 

MLO9 collaborate and work effectively as 
part of a student group/team member to 
arrive at the team shared-goals in time 

9.1   collaborate effectively with others as a responsi-
ble team member to achieve team goals in time 
9.2   interact with others respectfully, whether as a 
team member or leader, to create a productive 
teamwork 
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๑๔ 

 
MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & Analysis: Use 
various sources and methods to 
collect and manage  data & in-
formations and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant to real-world is-
sues/problems 

1. create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of 
arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, and ethically use 

information  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas from multiple sources 

relevant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques and methods 
to solve open-ended, ill-defined and 
multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ problems  
2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and evaluations on quanti-

tative basis and multiple perspectives 
3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Innovation: Shows 
capability to initiate alternative/ 
new ways of thinking, doing things 
or solving problems to improve 
his/her or team solutions/results 
by  applying the evidence-based 
process management concepts  

3.  acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas in the solution of a 

problem or question 

4.  create a novel or unique ideas, 
question, format, or product within a 
particular framework 

1. Create an original explanation or solution to the issues/problems  
2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify opportunities & risk 
3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate oneself in a new 
physical environment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different working environments 
2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire knowledge and skills relevant to 

the problema or situation at hand 

3. Global perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber of the society 

6. act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, 
codes, and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable ecosystems and 
societies are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current economic, political, and so-
cial systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks or principles 
and consider their implications in 
his/her decision-making and interacting 
with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies  
2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   and respect diversity   

4. Communication:  communicate 
effectively and confidently using 
oral, visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demon-
strate or create individual & group 
product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of audi-
ence groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster understand-
ing, or to promote change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using different writing technologies, and 
mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and Working with 
team: collaborate and work ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber to arrive at the team shared-
goals in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to achieve team goals in 
time 

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or leader, to create a productive 
teamwork 

 


