สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุม่ วิชาภาษาจีน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ รัตน์ชนก นิภาวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
1 พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ฝึ กทักษะให้ ส ามารถเขี ยนตัวอักษรจี น ได้ ถูก ต้ องตามหลักการเขี ยน และเรี ยนรู้ เกี่ ย วกับคํ าศัพ ท์
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การเดินทาง การสอบถามทิศทาง สภาพอากาศ โครงสร้ างทางไวยากรณ์ของประโยค
พื ้นฐาน เพื่อใช้ ในการสื่อสารโดยทัว่ ไปได้ รวมถึงวิธีการใช้ และความแตกต่างของไวยากรณ์พื ้นฐานที่สามารถ
พบเห็นได้ โดยสามารถนําความรู้ที่ได้ เรี ยนมาปรับใช้ ในการสร้ างประโยคในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ ในการสื่อสาร
ได้ มากขึ ้น
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถออกเสียงต่างๆในระบบการออกเสียงได้ อย่างถูกต้ อง
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนอักษรจีนได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการเขียน
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ถึงโครงสร้ างทางไวยากรณ์เบื ้องต้ นที่แตกต่างระหว่างภาษาไทยและจีน
4. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างประโยคที่มีความหมายหลากหลายจากคําศัพท์พื ้นฐานที่ได้ เรี ยน
5. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ถึงวิธีการสร้ างและแปลคําศัพท์ที่นา่ สนใจในภาษาจีน
6. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที่ดีตอ่ ภาษาจีน และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการออกเสียงคําศัพท์ตา่ งๆในภาษาจีนให้ ถกู ต้ องยิ่งขึ ้น โครงสร้ างทางไวยากรณ์
ของประโยคพื ้นฐาน รวมถึงวิธีการใช้ และสามารถบอกความแตกต่างของไวยากรณ์พื ้นฐานระหว่างภาษาไทย
และภาษาจีนได้ และยังสามารถนําความรู้ ที่ได้ เรี ยนมาปรับใช้ ในการสร้ างประโยคในรู ปแบบต่างๆ เพื่อใช้ ใน
การสื่อสารได้ มากขึ ้น
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจําวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของกลุม่ วิชาภาษาจีน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายวิชาตามเวลาที่อาจารย์ประจําวิชากําหนด

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน กรณีศกึ ษา โดยการสอดแทรกโดยการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกตและการทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสื่อสารโดยการใช้ ภาษาจีน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั กิ ารสนทนาโดยการจําลองสถานการณ์
2.2.3 การทดสอบก่อน และหลังการเรี ยนการสอน
2.2.4 ให้ ทําแบบฝึ กหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้ าใจ
2.2.5 การทดสอบเดี่ยวและเป็ นกลุม่ และการพูดหน้ าชันเรี
้ ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน แบบฝึ กหัด บุคลิกภาพ
2.3.2 งานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 การปฏิบตั กิ ารสนทนาโดยการจําลองสถานการณ์
2.3.4 ทดสอบย่อย
2.3.5 สอบปลายภาค (สอบข้ อเขียน และ แยกสอบสนทนา)
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
การฝึ กคิดอย่างเป็ นระบบและมีทกั ษะในการวิเคราะห์
5
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3.2 วิธีการสอน
การกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
การทํางานที่มอบหมายอย่างครบถ้ วน และครอบคลุม ชัดเจน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.2 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและ
ทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
้
ม่ และงานเดี่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
เนื ้อหารายงานครบถ้ วนและส่งตรงเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะด้ านการสื่อสารทังการฟั
้
ง การพูด การอ่าน
5.1.2 ความสามารถในการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เนต
5.1.3 ความสามารถในการป้อนและนําเสนอข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.4 ความสามารถในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้ นหาข้ อมูล
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
เนื ้อหารายงานครบถ้ วน ถูกต้ องสอดคล้ องกับเนื ้อหา และอ้ างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้ อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1

2

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
- แนะนําลักษณะวิชา
อธิบายเนื ้อหารายวิชา - เอกสาร
วัตถุประสงค์แนวการสอน
จุดประสงค์และ
ประกอบการสอน
การวัดและประเมินผล
เป้าหมายของรายวิชา -บัตรคําศัพท์ เพื่อ
- ทบทวนความรู้ทวั่ ไปที่
ทบทวนระบบสัทธ
เกณฑ์การวัดผลและ
เกี่ยวข้ องในรายวิชาก่อนเรี ยน ประเมินผลแนะนํา
อักษรจีน
-แจกแบบสอบถาม
website
- บรรยาย
- เรี ยนความหมาย และ
วิธีการใช้ คําศัพท์ในบทเรี ยน
ที่ 1 คุณชอบอะไร
- เรี ยนรู้คําศัพท์ ประโยคใน
การถามและตอบ เกี่ยวกับ
ความชอบรับประทานอาหาร
หรื อ เครื่ องดื่ม วิธีการใช้
ตลอดจนโครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์คําสันธาน

การวัดผล

- pretest
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- ฝึ กแต่งประโยค
- แบบฝึ กหัด

- ใช้ PPT
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

- ใช้ PPT
- เอกสาร

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ

“还是” และ
“但是” คํากริ ยาช่วย

3

“要”คําวิเศษณ์
“都”รวมถึงการลดรูป
ของคําศัพท์ในภาษาพูดที่ไม่
เป็ นทางการ
- ทดสอบคําศัพท์และไว
ยกรณ์ที่ได้ เรี ยน
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สัปดาห์ ท่ ี

4

หัวข้ อ/รายละเอียด

- เรี ยนเนื ้อหาบทสนทนา
- ฝึ กสนทนาท้ ายบทเรี ยน
- เรี ยนรู้ ความหมาย และ
วิธีการใช้ คําศัพท์ในบทเรี ยน
ที่ 2 ราคาเท่าไหร่
- เรี ยนโครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์ เกี่ยวกับการถาม
ราคาสินค้ า สกุลเงินจีนและ
มาตราชัง่ ตวงของจีน
- ทบทวนเรื่ องสกุลเงินจีนและ
มาตราชัง่ ตวงของจีน
- เรี ยนโครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์ เกี่ยวกับการถาม
ราคาสินค้ า สกุลเงินจีนและ
มาตราชัง่ ตวงของจีน การใช้

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
- จับคูฝ่ ึ กสนทนา
ประกอบการสอน
- แบบฝึ กหัด

การวัดผล

ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
-ทดสอบ

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- ฝึ กแต่งประโยค
- แบบฝึ กหัด

- ใช้ PPT
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- ฝึ กจับคูส่ นทนา
- แบบฝึ กหัด

- ใช้ PPT
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
-ทดสอบ

“怎么” เปรี ยบเทียบ
วิธีการใช้ คําวิเศษณ์ “一
共”กับ “都”และ
การลําดับบทกรรมของ
5

คํากริ ยา “给”
- ทดสอบคําศัพท์และไว
ยกรณ์ที่ได้ เรี ยน
- เรี ยนเนื ้อหาบทสนทนา
- ฝึ กสนทนาท้ ายบทเรี ยน
- เรี ยนรู้ ความหมาย และ
วิธีการใช้ คําศัพท์ในบทเรี ยน
ที่ 3 คุณจะไปไหน

8

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

6

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
- ทบทวน การใช้ คําใน
- บรรยาย
- ใช้ PPT
บทเรี ยนที่ 3 คุณจะไปไหน
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- เอกสาร
- เรี ยนโครงสร้ างทาง
- ฝึ กแต่งประโยค
ประกอบการสอน
ไวยากรณ์ เกี่ยวกับการไปทํา - แบบฝึ กหัด
กิจกรรม ในสถานที่ตา่ งๆ
รวมถึงวิธีการใช้ คําบุพบท

การวัดผล

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ

“跟” คําคุณศัพท์
“快”คําวิเศษณ์
“先”คําบอกเวลา
“现在” และการใช้
คํากริ ยา “去”
7

8

- ทดสอบคําศัพท์และไว
ยกรณ์ที่ได้ เรี ยน
- เรี ยนเนื ้อหาบทสนทนา
- ฝึ กสนทนาท้ ายบทเรี ยน
- เรี ยนรู้ ความหมาย และ
วิธีการใช้ คําศัพท์ในบทเรี ยน
ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิตอยูท่ ี่ไหน
- เรี ยนโครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์ เกี่ยวกับการ
สอบถามเส้ นทางการทํา
หน้ าที่คําลักษณะนามของ
“家”
- เรี ยนเนื ้อหาในการใช้
คํานามบอกสถานที่ การ

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- ฝึ กจับคูส่ นทนา
- แบบฝึ กหัด

- ใช้ PPT
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

-ใช้ PPT
- เอกสาร

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ

9

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

ทําหน้ าที่คํากริ ยา
“往”โครงสร้ างวลี
“一…就… ”และการ
เปรี ยบเทียบคําวิเศษณ์

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
- ฝึ กแต่งประโยค
ประกอบการสอน
- แบบฝึ กหัด

การวัดผล

ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ

“大概”และคํานาม
“左右”ในการกะ
ประมาณ
9

- ทดสอบคําศัพท์และไว
ยกรณ์ที่ได้ เรี ยน
- เรี ยนเนื ้อหาบทสนทนา
- เรี ยนความหมาย และ
วิธีการใช้ คําศัพท์ในบทเรี ยน
ที่ 5 วันนี ้อากาศร้ อนมาก
เรี ยนประโยคการถามตอบ
เกี่ยวกับฤดูกาล และดินฟ้า
อากาศ คําวิเศษณ์ในการทํา
หน้ าที่คําขยาย ความ
แตกต่างของคําบอกฤดูกาล

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- ฝึ กแต่งประโยค
- แบบฝึ กหัด
- ฝึ กสนทนาท้ าย
บทเรี ยน

- ใช้ PPT
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ

- บรรยาย

- ใช้ PPT

- สังเกตการมี

“季”กับ “天”
การทําหน้ าที่ของคําคุณศัพท์
ของ “死”การซํ ้า
คํากริ ยาวิเศษณ์ “又…

10

又…”การใช้ “但
是”“天”“不
过”
- ทดสอบเก็บคะแนนกลาง

10

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
ภาค
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- เอกสาร
- เรี ยนเนื ้อหาบทสนทนาของ - ฝึ กแต่งประโยค
ประกอบการสอน
บทเรี ยนที่ 5
- ฝึ กสนทนาท้ าย
- เรี ยนความหมาย และ
บทเรี ยน
วิธีการใช้ คําศัพท์ในบทเรี ยน - แบบฝึ กหัด
ที่ 6 อวยพรวันเกิด
- เรี ยนเนื ้อหา โครงสร้ างทาง
ไวยากรณ์วิธีการใช้

การวัดผล

ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ

“比”ในการทําหน้ าที่
คํากริ ยา และคําบุพบท ความ
แตกต่างของคํากริ ยา
“给” กับ“送”
การใช้ คําสุภาพ“哪

11

12

里”และ“过奖”
คําบอกจํานวน“一
下”
- ทดสอบคําศัพท์ที่ได้ เรี ยน
- เรี ยนเนื ้อหาบทสนทนาของ
บทที่ 6
- เรี ยนความหมายและ
คําศัพท์ในบทเรี ยนที่ 7
สามารถลดราคาได้ ไหม
- เรี ยนความหมาย และ
วิธีการเลือกซื ้อสินค้ า การ
ต่อรองราคา การผันเสียงของ
คําบอกจํานวน “一”
การเปรี ยบเทียบวิธีการอ่าน

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- ฝึ กแต่งประโยค
- แบบฝึ กหัด
- ฝึ กสนทนาท้ าย
บทเรี ยน
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- ฝึ กแต่งประโยค
- แบบฝึ กหัด

-ใช้ PPT
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- ใช้ PPT
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
11

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ

สื่อ
การสอน

การวัดผล

ลดราคาของไทยและจีน
โครงสร้ างประโยค

13
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15

สอบปลาย
ภาค

“的”การซํ ้าคํากริ ยา
พยางค์เดียว
- ทดสอบคําศัพท์ที่ได้ เรี ยน
- เรี ยนเนื ้อหาบทสนทนา
-ให้ นกั ศึกษาแสดงหน้ าชัน้
เรี ยนเป็ นกลุม่

- บรรยาย
- ใช้ PPT
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- เอกสาร
-จับฉลากและแบ่งกลุม่ ประกอบการสอน
ละ3-5 คน
- แบบฝึ กหัด

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ
- ทบทวนคําศัพท์และบท
- บรรยาย
- ใช้ PPT
- สังเกตการมี
สนทนา
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- เอกสาร
ส่วนร่วมของ
-ทดสอบนักศึกษาแต่ละบท -แจก แบบฝึ กหัดสรุปทัง้ ประกอบการสอน
ผู้เรี ยน
7 บท
-ความสามารถ
เป็ นปฏิบตั กิ ารการพูด
ในการปฏิบตั ิ
- อธิบายสรุปทังหมด
้
- บรรยาย
- เอกสาร
- สังเกตการมี
- ทบทวนและสรุปรายวิชา
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
ประกอบการสอน
ส่วนร่วมของ
- ตรวจเช็คแบบฝึ กหัด
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
วิชานี ้ระบุวนั และเวลาสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย ประเมินผลงานที่นําเสนอและผลการ
ทดสอบทังหมด
้
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
ผลการเรียนรู้
1
2
3
4

การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน แบบฝึ กหัดบุคลิกภาพ
งานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
ทดสอบย่อย
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10 %
25 %
35 %
30 %

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ). กรุงเทพมหานคร :
บริ ษัทรวมสาส์น (1977) จํากัด, 2546
- 吕叔湘。现代汉语八百词（增订本）。北京：商务印书馆，1999。
- 杨寄洲主编。汉语教程·第一册·上（修订本）北京：北京语言大学
出版社，2008.
- 杨寄洲主编。汉语教程·第一册·下（修订本）北京：北京语言大学
出版社，2009.
-北京大学中文系现代汉语教研室。现代汉语（重排本）北京：
商务印书馆，2005。

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ไม่มี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ระดับคะแนน
A
+

B
B

+

C
C

+

D
D
F

ค�าร�อยละ
90-100
85-89

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50

75-84
70-74

3.00
2.50

60-69
55-59

2.00
1.50

50-54
0-49

1.00
0.00

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
แบบประเมินหลังการสอน และคะแนนสอบ
3. การปรับปรุ งการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนื ้อหาที่สอน กิจกรรมที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบย่อย ปลายภาค คะแนนสอบเฉลี่ย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได้ รับจากการสอนเทอมปั จจุบนั ไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรี ยน
ต่อไป
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