รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1572102 วิชา ไวยากรณ์ภาษาจีนเชิงบูรณาการ
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาจีน ประเภทวิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้สอนอาจารย์จิตติพร ชัยประกอบวิริยะ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่1 ปี การศึกษา 2560 ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
1571126 วิชา ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื ้องต้ น
1571127 วิชา ไวยากรณ์ภาษาจีนเชิงสื่อสาร
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
มิถนุ ายน 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้ าใจด้ านไวยากรณ์กบั ทักษะทางด้ านต่างๆ
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสื่อสารด้ วยภาษาจีนได้
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3.เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ภาษาจีนได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ
4. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ความหมายของคาศัพท์มากยิง่ ขึ ้น
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อเป็ นการสร้ างทักษะในด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน
2. เพื่อเป็ นการส่งเสริมความสามารถในการประยุกต์ใช้ คาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาที่ศกึ ษา
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนภาษาจีน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาไวยากรณ์ ภาษาจี นเพื่ อบูรณาการทักษะการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนในบริ บทที่
แตกต่างกัน ศึกษาความหมายของคาศัพ ท์ สานวนในการพูดและการเขียนในบริ บทเชิงวิชาการ ประยุกต์ ใช้
ความรู้ ด้ านไวยากรณ์ และคาศัพ ท์ เพื่ อสื่อสารในสถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การฟั งบรรยาย การอภิ ป รายใน
ห้ องเรี ยน การนาเสนองานและการเข้ าร่วมสัมมนา รวมทังฝึ
้ กใช้ ภาษาจีนให้ ถกู ต้ องในสถานการณ์ตา่ งๆ
Study Chinese grammar integrated in listening, speaking, reading and writing skills in
different contexts. Study word meanings and idioms used in speaking and writing in academic
settings and apply using to communicate in various situations relating to class lectures, discussions,
presentations and seminars. Practice using Chinese in various situations accuracy.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึ ก
สอนเสริม

45ชัว่ โมง / ภาค
การศึกษา

สอนเสริม ให้ คาแนะนา
ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

6 ชัว่ โมง / สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกาหนดวัน เวลาในการให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่ผ้ เู รี ยนสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมงโดย
แจ้ งให้ ทราบในห้ องเรี ยน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมความซือ่ สัตย์สจุ ริตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
1.1.3ความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน โดยการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด
1.3.2การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
1.3.3การทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 ความรู้ทางด้ านรูปแบบ และสานวนที่ใช้ ในการสื่อสารในสถานการณ์ตา่ งๆ
2.1.2 ความรู้ทางด้ านการสร้ างประโยคได้ ถกู ต้ องตามหลักไวยากรณ์และการสื่อสารด้ วยภาษาจีน
2.1.3 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทกั ษะทางด้ านไวยากรณ์กบั ความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั ิการออกเสียงภาษาจีนที่ถกู ต้ อง
2.2.3 ให้ ทาแบบฝึ กหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้ าใจ
2.2.4 การทดสอบเดี่ยวและเป็ นกลุม่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน และบุคลิกภาพ
2.3.2 แบบฝึ กหัด และงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 ทดสอบย่อย
2.3.4 สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
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3.1.1บูรณาการไวยากรณ์ที่เรี ยนกับทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการ
เรี ยนภาษาจีนด้ วยตนเอง และสร้ างเสริมนิสยั การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
3.1.2การใช้ ภาษาจีนแสวงหาความรู้โดยใช้ เทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อบูรณาการกับวิชา
อื่นที่เรี ยนตามความสนใจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1การกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.2.2การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา ด้ วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.2.3การอภิปรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน และบุคลิกภาพ
3.3.2แบบฝึ กหัด และงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
3.3.3ทดสอบย่อย
3.3.4สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยน และผู้สอน
4.1.2 สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.3ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
้
ม่ และงานเดี่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ Power Point และสื่อมัลติมีเดียในการนาเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.1.3 สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ Power Point และสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชันเรี
้ ยน
5.2.2 แนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
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5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการใช้ สื่อจากการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

เนือ้ หา

จานวน
ชั่วโมง

แนะนาลักษณะวิชา วัตถุประสงค์
แนวการสอน การวัดและประเมินผล

3

2-3

非主谓句

6

3-4

复句的类型

6

5-6

复句的主语和关联词

6

1

กิจกรรมการเรียนการ
สอนสื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย
เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
การสอน
มคอ 3
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
การสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
การสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
การสอน
PowerPoint

ผู้สอน

อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ

อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ

อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ

อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ

5

สัปดาห์ ท่ ี

7-8

9
10 - 11

12 - 13

14
15

16

เนือ้ หา

จานวน
ชั่วโมง

紧缩句

6

สอบกลางภาค

3

篇章

6

句式的变化

6

จาลองสถานการณ์การอภิปราย และ
การฟั งบรรยาย
ทบทวนและสรุปรายวิชา และ
นาเสนองาน

3

สอบปลายภาค

3

3

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอนสื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ
เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
การสอน
PowerPoint
อ.จิตติพร
ข้ อสอบ
ชัยประกอบวิริยะ
บรรยาย / อภิปราย อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ
เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
การสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
การสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เข้ าฟั งบรรยาย
บรรยาย / อภิปราย
เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
การสอน
PowerPoint
ข้ อสอบ

อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ

อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ
อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ

อ.จิตติพร
ชัยประกอบวิริยะ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1
ทดสอบย่อย

หมวด 4
1.1 ข้ อ2, 3
2.1 ข้ อ1, 2, 3
3.1 ข้ อ1, 2
4.1 ข้ อ1, 2, 3
5.1 ข้ อ1, 2, 3
2
หมวด 4
งานที่มอบหมาย 1.1 ข้ อ2, 3
2.1 ข้ อ1, 2, 3
3.1 ข้ อ1, 2
4.1 ข้ อ1, 2, 3
5.1 ข้ อ1, 2, 3
3
หมวด 4
สอบกลางภาค 1.1 ข้ อ1, 2
3.1 ข้ อ1
4
หมวด 4
สอบปลายภาค 1.1 ข้ อ1, 2
3.1 ข้ อ1

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
3, 6, 7, 12, 14

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%

ประเมินจากงานที่
ได้ รับมอบหมาย

7, 15

20%

ทดสอบกลางภาค
เรี ยน

9

20%

ทดสอบปลายภาค
เรี ยน

16

30%

ประเมินจากใบ
งาน และทดสอบ
ย่อย
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีนเชิงบูรณาการ
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ

1.
2.
3.
4.
5.

ภาษาจีน
吕叔湘主编《现代八百词-增订本》，商务印书馆，2007 年.
黄伯荣、廖序东主编《现代汉语》，高等教育出版社，2005 年.
张斌《新编现代汉语》，复旦大学出版社，2002 年.
邵敬敏主编《现代汉语通论》，上海教育出版社，2001 年.
刘月华等《实用现代汉语语法-增订本》，商务印书馆，2001 年.

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
www.baidu.com
www.sina.com
www.sogou.com
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1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทังวิ
้ ธีการสอนการจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนสื่อการสอน
และผลการเรียนรู้ที่ได้ รับตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อการประเมินการสอนได้ แก่จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและการทวน
สอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
ใช้ การเก็บข้ อมูลเช่นการสังเกตการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้
ของนักศึกษานักศึกษาการเขียนประเมินผู้สอนและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรงและการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
รายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
ตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชาตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้ อสอบรายงานและเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้ อมูลที่ได้ จากการทาแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการสอน ผลการประเมินและทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทุกปี
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