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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
9001108

ภาษาจีนเพื'อการสื' อสาร (Chinese Language for Communication)

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)

3. หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร : ประเภทรายวิชา : วิชาศึกษาทัว' ไป

4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา：อาจารย์กิตติIธเนศ วิวรรธน์โชติ
อาจารย์ผสู ้ อน：1. อาจารย์ดวงพร รื' นเรื องฤทธิI
2. อาจารย์กิตติIธเนศ วิวรรธน์โชติ
3. อาจารย์ธญ
ั ญารัตน์ มะลาศรี

5. ระดับการศึกษา/ชั4นปี ทีเ รียน
ภาคการศึกษาที' 2/2559 ของทุกชัPนปี

6. รายวิชาทีต ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาทีต ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี

8. สถานทีเ รียน
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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9. วันทีจ ัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันทีม กี ารปรับปรุงครั4งล่าสุ ด
12 กรกฏาคม 2559

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพือ ให้ นักศึกษาสามารถ
1. เพื'อให้นกั ศึกษาสามารถอ่านและเขียนสะกดสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ได้อย่างถูกต้อง
2. เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 100 คํา และสามารถใช้คาํ ศัพท์ดงั กล่าวได้อย่างถูกต้อง
3. เข้าใจรู ปแบบประโยคพืPนฐานของภาษาจีน เพื'อนําไปประยุกต์ใช้ในการสื' อสารกับชาวจีนได้
4. เพื'อให้นกั ศึกษาสามารถพูดสื' อสารภาษาจีนได้ในระดับพืPนฐาน
5. เพื'อให้นกั ศึกษาเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื'อพัฒนาสื' อการเรี ยนการสอนให้ดีและทักนสมัยตรงตามการเรี ยนรู ้ในศตวรรตที' 21
2. เพื'อพัฒนาปรับปรุ งเนืP อหาให้ทนั สมัย และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

หมวดที 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
การฟังและพูดภาษาจีนในการสื' อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การแนะนําตัว การสอบถาม
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น โดยมีการเปรี ยบเทียบและสอดแทรกวัฒนธรรมเพื'อประสิ ทธิ ภาพในการ
สื' อสาร

2. จํานวนชัวโมงทีใ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนีP
จํานวนคาบ
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
จํานวนคาบ
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย ปฏิบัติ
บรรยาย
สอนเสริ มตามความ
ศึกษาค้นคว้าด้วย
45 ชัว' โมง
ต้องการของนักศึกษา
ตนเอง 6 ชัว' โมง
ต่อภาค
และ หรื อเฉพาะราย
ต่อสัปดาห์
การศึกษา
90 ชัว' โมง: ภาคการศึกษา
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3. ระบุวนั เวลาทีอ าจารย์ จะให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
1. Office Hours: วันจันทร์ 9.00 - 11.30 วันศุกร์ 13.00 – 15.30
2. หากนักศึ กษาต้องการพบนอกเวลาดังกล่ า วสามารถทําได้ โดยให้นัดหมายกับผูส้ อนก่ อน
ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ Line หรื อ Wechat

หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีสาํ นึกดี
2) มีวริ ิ ยะอุตสาหะ
3) มีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที'สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม
2) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง จัดกิจกรรมในชัPนเรี ยนหรื อนอกชัPนเรี ยน
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1) ให้คะแนนการเข้าชัPนเรี ยน การส่ งงานตรงเวลา
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการปฏิบตั ิตน

2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้รอบและความเข้าใจเกี'ยวกับศาสตร์ หลักในการดํารงชีวติ
2) มีความรู ้เท่าทันการเปลี'ยนแปลงด้านสิ' งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปั ญหาที'เกิดขึPน
ในสังคม
กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบ
2) การสื บค้นและการนําเสนอรายงาน
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
2) ประเมินผลงานที'มอบหมาย

3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า โดยบูรณาการและเชื'อมโยงสู่ สังคม
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2) มีทกั ษะในการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที'เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
2) ฝึ กให้วเิ คราะห์และแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนั
3) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทํารายงานและอภิปราย
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1) ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
2) ประเมินผลจากการนําเสนองาน หรื อผลงาน

4. ทักษะด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2) เน้นกิจกรรมที'ให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี'ยนเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
2) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอ การอภิปรายแลกเปลี'ยนความคิดเห็น
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5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาเพื'อการสื' อสารได้
2) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ การสอนทีใ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ฝึ กทักษะการใช้ภาษาเพื'อการสื' อสาร
2) จัดกิจกรรมการสอนที'เน้นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3) การสื บค้นและการนําเสนอรายงาน
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินตามสภาพจริ ง
2) ประเมินผลจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3) ประเมินผลจากการสื บค้นและนําเสนอรายงาน

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที

ผลการเรียนรู้

1

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
1.1, 2.3, 3.1,
3.3, 5.1
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.3, 4.3,
4.4, 5.1
1.3, 2.3, 3.1,
3.3, 5.1
2.2, 3.1, 4.3, 4.4

2
3
4
5

วิธีการประเมิน

ประเมินจากการเข้าเรี ยน พฤติกรรมการเข้าเรี ยน
ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ ท)ี
1-8, 9-15
ตามตาราง
กําหนดสอบ

การสอบฟังและพูดสนทนา (ทัPงเดี'ยวและคู่)
ประเมินจากการบ้าน
การอภิปรายกลุ่มหัวข้อวัฒนธรรมจีน

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
(ร้ อยละ)
10%
40%

8,15

30%

1-7, 9-14

10%

13

10%

*ผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที'แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

5

แผนทีก ระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรมจริยธรรม

ชือวิชา

การออกเสี ยงภาษาจีน
Chinese Pronunciation

(1)

(2)

(3)

(4)

●

●

○

●

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

●

●

●

● ○ ●

เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรียน
เกรด
คะแนน/ช่ วงคะแนน
A
90 -100
B+
80 – 89
B
75 – 79
C+
70 – 74
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
ตํ'ากว่า 49
I
U
S
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(2)

(3)

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสือสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(5)

(1)

● ● ○

●

(2)

ความหมาย
ดีเยีย' ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นที'พอใจ
เป็ นที'พอใจ

(3)

(4)

(2)

(3)

●

หมายเหตุ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่สอน
1

หัวข้อ/รายละเอียดที่สอน
1) พูดคุย/อภิปราย คุณรู้อะไรเกี่ยวกับ
ประเทศจีน และภาษาจีนบ้าง
谈谈：你对中国和汉语
有多少了解？

จํานวน
ชั่วโมง
3

2) สัทอักษรภาษาจีนกลาง (พินอิน) 1
汉语拼音 1

- ฝึกออกเสียง ฝึกการ
ฟัง ทดสอบความ
เข้าใจบทเรียน
-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point

- Consonants: b, p, m, f, d, t,
n, l, g, k, h
- Vowels: single vowels,
compound vowels
- Tones: Yin Yang Shang Qu
3) คําศัพท์ และรูปประโยคที่มักใช้ในเวลา
เรียน
汉语课堂常用语
2

1) สัทอักษรภาษาจีนกลาง (พินอิน) 2
汉语拼音 2

3

- Consonants: j, q, x, z, c, s,
zh, ch, sh, r
2) การทักทาย
打招呼
- คําทักทายผู้ที่สูงอายุ และผู้ทมี่ ีอายุ
เท่ากัน
- โครงสร้างภาษาจีนระดับพื้นฐาน
3

1) การถามชื่อและนามสกุล
问姓名
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เทคนิควิธีการจัดการ
การเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
Teaching Method
- เช็คพื้นฐานความรู้ 1. อาจารย์ดวงพร
ของนักศึกษาแต่ละ
คน

3

- ฝึกออกเสียง จํา
และจําลอง
สถานการณ์
- ทบทวนเนื้อหา ฝึก
ออกเสียง ฝึกการฟัง
ทดสอบความเข้าใจ
บทเรียน

1. อาจารย์ดวงพร

- อธิบายทฤษฏีภาษา
การฝึกปฏิบัติฟังและ
พูดสนทนาใน
ห้องเรียน กิจกรรม
ประกอบ
บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point
- ทบทวนเนื้อหา
อธิบายทฤษฏีภาษา

7

4-5

-

การใช้ 的 ในฐานะที่เป็นแสดง
ความเป็นเจ้าของ

-

การใช้บุจฉาสรรพนาม 谁

-

คําศัพท์：อาชีพ
การถามชื่อและนามสกุลแบบ
สุภาพและการใช้กับบุคคลที่มีอายุ
เท่ากัน

1) การถามเชื้อชาติและบ้านเกิด
问国籍和老乡
- การใช้บุจฉาสรรพนาม 哪，
-

-

6-7

8

การฝึกปฏิบัติฟังและ
พูดสนทนาใน
ห้องเรียน กิจกรรม
ประกอบ
-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point
6

哪里
ประโยค 连动句 (1)
คําศัพท์：ชื่อเมืองสําคัญใน
ประเทศจีน และชื่อจังหวัดที่
สําคัญเป็นภาษาจีน
รูปประโยคที่ใช้ถามเชื้อชาติและ
บ้านเกิด

1) การถามวัน เดือน ปี 日期
- การใช้บุจฉาสรรพนาม 几
- การนับเลข
- วันทั้ง 7 ในสัปดาห์
- เดือนทั้ง 12 ใน 1 ปี

ทบทวนบทเรียน และการนํามาประยุกต์ใช้
- คําศัพท์และหลักภาษาจีน
- ประโยคคําถามตอบที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน
- แบ่งกลุ่มแต่งบทสนทนา
- สอบฟังและสอบพูด
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- ทบทวนเนื้อหา
อธิบายทฤษฏีภาษา
การฝึกปฏิบัติฟังและ
พูดสนทนาใน
ห้องเรียน กิจกรรม
ประกอบ
-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point

6

3

- ทบทวนเนื้อหา
อธิบายทฤษฏีภาษา
การฝึกปฏิบัติฟังและ
พูดสนทนาใน
ห้องเรียน กิจกรรม
ประกอบ
-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point
- ทบทวนเนื้อหา
อธิบายทฤษฏีภาษา
พร้อมยกตัวอย่าง ทํา
แบบฝึกหัด สอบฟัง
และสอบพูด
-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point

8

10

12

13

14

15

สอบกลางภาคภาคทฤษฎี (20 คะแนน)
3
- อธิบายทฤษฏีภาษา อาจารย์ดวงพร
1) การถามเวลา 时间
การฝึกปฏิบัติฟังและ
- การบอกเวลา
พูดสนทนาใน
- การใช้บุจฉาสรรพนาม 什么
ห้องเรียน กิจกรรม
时候， 几点
ประกอบ
- การใช้คําบอกช่วงเวลาในภาษาจีน
- ปัญหาการบอกเวลาภาษาจีนที่
-บรรยายโดยใช้สื่อ
ผู้เรียนภาษาไทยมันพูดผิดบ่อยๆ
Power Point
3
- ทบทวนเนื้อหา
1) การซื้อขายผลไม้ 买卖水果
อธิบายทฤษฏีภาษา
- การใช้คําลักษณะนาม
การฝึกปฏิบัติฟังและ
- คําศัพท์：ผลไม้
พูดสนทนาใน
- ประโยคกรรมตรงและกรรมรอง
ห้องเรียน กิจกรรม
- รูปประโยคที่ใช้บ่อยในการซื้อขาย
ประกอบ
ผลไม้

1) การถามทาง
问方向
- คําศัพท์：สถานที่และทิศทาง
- รูปประโยคที่ใช้ในการบอกทิศทาง

กิจกรรมบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และมารยาทของชาวจีน
中国文化、礼仪讲座

นักศึกษานําเสนองานเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
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3

3

3

-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point
- ทบทวนเนื้อหา
อธิบายทฤษฏีภาษา
การฝึกปฏิบัติฟังและ
พูดสนทนาใน
ห้องเรียน กิจกรรม
ประกอบ
-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point
- การบรรยาย
อาจารย์ดวงพร
- การเล่า
ประสบการณ์จริงของ
เจ้าของภาษา
- นักเรียนตั้งข้อสงสัย
ถามอาจารย์ผู้สอน
และผูบ้ รรยาย
-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point
- นักศึกษานําเสนอ

9

16

และวัฒนธรรมจีน
ทบทวนบทเรียน และการนํามาประยุกต์ใช้
- คําศัพท์และหลักภาษาจีน
- ประโยคคําถามตอบที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน
- แบ่งกลุ่มแต่งบทสนทนา
- สอบฟังและสอบพูด

3

งาน
- ทบทวนเนื้อหา
อธิบายทฤษฏีภาษา
พร้อมยกตัวอย่าง ทํา
แบบฝึกหัด สอบฟัง
และสอบพูด

-บรรยายโดยใช้สื่อ
Power Point
สอบปลายภาคภาคทฤษฎี (20 คะแนน)

2. ผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

กําหนดการประเมิ น
(สัปดาห์ที)

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล (%)

1.2
2.1, 3.1
2.1, 3.1
2.1, 3.1, 4.1,
4.2
2.1, 3.1, 4.1,
4.2, 5.1

ประเมินจากพฤติกรรมเข้าเรี ยน
ประเมินจากพฤติกรรมเข้าเรี ยน
ประเมินจากการบ้าน
ประเมินจากรายงานกลุ่มเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมจีน

1-8, 10-16
9, 17
2-7, 11-15
15

10%
40%
10%
10%

8, 16

30%

ประเมินจากการสอบฟงั และพูดสนทนา

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1) 《เอกสารประกอบการสอนภาษาจีนเพื'อการสื' อสาร》
2) 《汉语会话 301 句》

2. สื ออิเล็กทรอนิคหรือเว็บไซต์ ทเี กีย วข้ อง (Electronic Media or Websites):
APPLICATIONS
1) Pinyin Chart by Pin Pin (Android)
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2) Pocket Pinyin (Android)
3) Pinyin Chart by PinyinTutor.com (iOS)
4) Pinyin Trainer by Trainchinese (iOS)

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
มีการจัดทําแบบประเมินเพื่อประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาเป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ดังนี้
- ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชาโดยนักศึกษา
- ผลการประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กลยุทธ์การประเมินการสอนของอาจารย์ประจํารายวิชามีดังต่อไปนี้
- การสังเกตุพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ด้านเรียนรู้ของนักศึกษาของอาจารย์ในสาขาเดียวกันที่ไม่ได้เป็น
ผู้ร่วมสอนในรายวิชานี้
- ผลการสอบของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบผลมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา

3. การปรับปรุงการสอน
ในการปรับปรุงการสอน อาจารย์ประจํารายวิชาสามารถปรับปรุงการสอนโดยอ้างอิงจาก
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
- ผลการทวนสอบผลมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
- ความรู้และเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมในด้านการเรียนการสอน
- ผลสรุป KM จากคณะฯ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ดํ า เนิ น การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ ท่ า นอื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยใช้วิธีดังนี้
1. ตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา อาทิ ประมวลการสอนรายวิชา ข้อสอบ มคอ 5
และเอกสารประกอบการสอน
2. สุ่มถามและสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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