รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1572501 วรรณกรรมจีน
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาจีน
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ สู อน ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรื อง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
1 มีนาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะทังในด้
้ านฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในระดับกลาง
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถอ่าน สร้ าง ขยาย และใช้ ประโยคภาษาจีนได้ ถกู ต้ องตามหลักไวยากรณ์ โดย
สามารถนาประโยคเหล่านี ้มาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้ อความเพื่อการอธิบาย บอกเล่า เกี่ยวกับงานวรรณกรรมที่สาคัญของ
จีนได้

3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถมีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับภาษาจีนในด้ านงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน
4. เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบการเขียน การสื่อความ นัยสาคัญของงาน
วรรณกรรมที่ถือเป็ นตัวแทนของงานวรรณกรรมจีนในแต่ละยุคสมัย
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อสามารถสร้ างองค์ความรู้ด้านภาษาจีนเชิงวรรณกรรม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าใจถึง
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมจีน การสื่อความ ความหมายแฝงต่างๆของประเทศจีน เพื่อสร้ างความเข้ าใจทาง
วัฒนธรรม
2. เพื่อเป็ นการส่งเสริมความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ า ประยุกต์ใช้ สื่อโดยเฉพาะสื่อ IT เพื่อการสืบค้ น
และสื่อสาร เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ข้อมูลจากสื่อต่างๆได้ ถกู ต้ อง
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที่ดีตอ่ ภาษาจีนและนาไปใช้ ได้ จริงหลักผ่านการศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และรูปแบบการประพันธ์ตา่ งๆของวรรณกรรมจีน ตังแต่
้ สมัยโบราณจนถึง
ปั จจุบนั โดยคัดเลือกจากวรรณกรรมจีนที่สาคัญในแต่ละสมัย ได้ แก่ สามก๊ ก ไซอิ๋ว และความรักในหอแดง
Study the morning, importance and forms of Chinese literatures from the post till present.
Select from the three Kingdoms, Journey to the West, and the Dream of the Red Chamber.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม ให้ คาแนะนา
ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

90 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเพิ่มเติม 6ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ ในมหาวิทยาลัย และให้ คาปรึกษาตลอดเวลา
ผ่านการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
1.1.2. มีทศั นคติที่ดีตอ่ การเรี ยนภาษาจีนและแสดงออกซึง่ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานและการ
ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
1.1.3. มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน และการทางานต่างๆที่ได้ รับมอบหมาย
1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1. ปลูกจิตสานึกให้ มีความซื่อสัตย์ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรื อคัดลอกงานของผู้อื่น
1.2.2. มีความรับผิดชอบในหน้ าที่โดยให้ ความร่วมมือ รับฟั ง และสามารถร่วมทางานกับผู้อื่นได้
1.2.3. เน้ นการเตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งงาน รวมถึงความสนใจ ความตังใจและความ
้
รับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบ ทดสอบ และการอ้ างอิงหรื ออ้ างถึงผู้ที่นกั ศึกษานามาอ้ างอิง
1.3.2. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
1.3.3. ประเมินจากการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนด คุณภาพและลักษณะ
ของงาน รวมถึงความตังใจในการท
้
า
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1. มีความรู้ทางภาษาจีนทางด้ านงานวรรณกรรมของจีน
2.1.2. สามารถใช้ ทกั ษะทังด้
้ านฟั ง พูด อ่าน เขียน เพื่อการนาไปใช้ ในการศึกษาเชิงวรรณกรรมของจีนได้
อย่างถูกต้ อง คล่องแคล่วและเหมาะสม รวมถึงสามารถนาความรู้เหล่านี ้ต่อยอดในการศึกษาในงานวรรณกรรม
หรื อวรรณคดีอื่นๆ ของจีนต่อไปได้
2.1.3. สามารถแยกคา ชนิด ความหมายจริงและความหมายแฝงของคาในงานวรรณกรรมได้ ถกู ต้ อง
2.1.6 สามารถบูรณาการความรู้จากสิง่ ที่เรี ยนเพื่อนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้ รวมถึงสามารถเข้ าใจ
วัฒนธรรมจีนผ่านงานวรรณกรรมจีนเหล่านี ้ได้ มากขึ ้น
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายเนื ้อหาโดยใช้ เอกสาร , power point รวมถึงสื่อการสอนอื่นๆ
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั ิผ่านกิจกรรมในห้ องเรียน
2.2.3 การมอบหมายงานและนาเสนองาน
2.2.4 การสรุป ทบทวน แก้ ไข ถาม-ตอบในแต่ละบทเรี ยน

2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลระหว่างภาค 70 คะแนน
2.3.1.1 การเข้ าเรี ยน
10 คะแนน คิดเป็ น 10 %
2.3.1.2 แบบฝึ กหัด
10 คะแนน คิดเป็ น 10 %
2.3.1.3 ทดสอบย่อย
20 คะแนน คิดเป็ น 20 %
2.3.1.7 กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
10 คะแนน คิดเป็ น 10 %
2.3.1.7 สอบกลางภาค
20 คะแนน คิดเป็ น 20 %
2.3.2 ประเมินผลปลายภาค 30 คะแนน
2.3.1.1 สอบปลายภาค
30 คะแนน คิดเป็ น 30 %
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1.1 สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในระดับกลางได้ ถกู ต้ องเหมาะสมทังในด้
้ านหลักภาษา ระดับ
ของภาษา และความเหมาะสมในลักษณะการเป็ นภาษาเพื่องานวรรณกรรม
3.1.2 มีความรู้ภาษาจีนอย่างกว้ างเกี่ยวกับคาศัพท์ ประโยค สานวน ในการอ่านเชิงวรรณกรรมจีน
3.1.3 สามารถสร้ างองค์ความรู้ทางภาษาเพื่อการสื่อสารได้ ในระดับภาษาจีนที่สงู ขึ ้นต่อไป
3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
3.2.1 เน้ นการอ่าน เขียนทบทวน และฝึ กฝนในทุกบทเรี ยนเพื่อให้ นกั ศึกษาจาลักษณะเฉพาะของภาษา
เชิงวรรณกรรมของจีนได้
3.2.2 ให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกทักษะทัง้ 4 ด้ าน ในการเรี ยนรู้ โดยเน้ นการอ่านงานเรื่ องราวในงานวรรณกรรมทุก
ชิ ้นในลักษณะการอ่านเอาความ หรื ออ่านแล้ วสรุปความ และสามารถบอกเล่า วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่ องราวนันเป็
้ น
ภาษาจีนได้
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ประเมินจากความสามารถ ความตังใจในการฝึ
้
กฝนทังในส่
้ วนที่เป็ นแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ และ
กิจกรรมอื่นๆ
3.3.2 ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน ความสนใจ คุณภาพของงาน
3.3.3 ความสามารถในการนาความรู้มาบูรนาการเพื่อสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รับและผู้สง่ สาร สามารถสรุป
ทาความเข้ าใจในเรื่ องราว ตัวละคร ลักษณะการประพันธ์นนๆได้
ั้
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 ให้ ความช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็น และทางานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการเรี ยนรู้ได้ อย่าง
สร้ างสรรค์
4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายทังงานส่
้
วนตัวและงานกลุม่

4.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาตน มีมารยาท และรู้จกั การปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ตามสถานการณ์
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในห้ องเรี ยนเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาฝึ กฝน สร้ างความสัมพันธ์ และรับผิดชอบใน
การทากิจกรรมกลุม่
4.2.2 สอดแทรกความรู้ด้านมารยาทและวัฒนธรรมของจีนลงในบทเรี ยน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้ รับมอบหมายทังงานกลุ
้
ม่ และเดี่ยว และลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรี ยนในด้ านต่างๆ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ ภาษาจีนในการนาเสนองานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5.1.2 ความสามารถในการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ฝึ กการติดต่อด้ วยภาษาจีนผ่านโซเชียล
มีเดีย
5.2 วิธีการสอน
5.1.1 อาจารย์ให้ นกั ศึกษาส่งงานและติดต่อผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง โดยอาจารย์แนะนาแหล่งข้ อมูลภาษาจีนที่น่าสนใจ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.1.1 นักศึกษาสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ ส่งงาน และสืบค้ นได้
5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้ อินเตอร์ เน็ตค้ นคว้ าและนาข้ อมูลมานาเสนอได้ ถกู ต้ อง และเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1

- แนะนาลักษณะวิชา
วัตถุประสงค์แนวการสอน
การวัดและประเมินผล
-บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
อธิบายเนื ้อหารายวิชา - แผนการสอน
จุดประสงค์และ
- หนังสือพิมพ์
เป้าหมายของรายวิชา - ppt
เกณฑ์การวัดผลและ

การวัดผล

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

สัปดาห์ ท่ ี

2

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
โดยทัว่ ไปของงานวรรณกรรม ประเมินผล
จีน
- บรรยาย
- บ ร ร ย า ย เ กี่ ย ว กั บ - บรรยาย
- ppt
ความหมาย ความสาคัญและ
- เอกสาร
รู ป แบบคาประพัน ธ์ ของงาน
ประกอบการสอน
วรรณกรรมจีน

การวัดผล

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

3

- บรรยายเนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ -บรรยาย
ว ร ร ณ ก ร ร ม ยุ ค โ บ ร า ณ
(ราชวงศ์ โ จว – ค.ศ. 1840)
เป็ น วรรณกรรมที่ มี ลัก ษณะ
ของการนาเอาประวิติศาสตร์
ผสมกับมุขปาฐะ ปรับเนื ้อหา
ให้ สนุก แต่ยึดประวัติศาสตร์
อยู่ รวมถึงการก่อเกิดเมธีของ
จีนทังขงจื
้ ๊อ เม่งจื๊อ เหลาจื๊อ

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

-สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

4

บ รรย าย เนื ้อ ห าเกี่ ย วกั บ - บรรยาย
ราชวงศ์ ฮั่ น ต้ นธารของการ
เกิ ด ยุ ค สามก๊ ก (ค.ศ.220280)ตัวแทนของวรรณกรรรม
ของยุคคือสามก๊ ก

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

5

- บ ร ร ย า ย เนื ้ อ ห า ข อ ง - บรรยาย
วรรณกรรมเรื่ องสามก๊ ก

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

สัปดาห์ ท่ ี

6

7

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
บ รรย าย เนื ้อ ห าเกี่ ย วกั บ -บรรยาย
- ppt
ค าศั พ ท์ ส านวน ของเรื่ อ ง
- เอกสาร
สามก๊ ก
ประกอบการสอน

การวัดผล

-สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- บ ร ร ย า ย เนื ้ อ ห า ข อ ง - บรรยาย
วรรณกรรมตัวแทนราชวงศ์
หมิง (ค.ศ.1368-1644) เรื่ อง
ไซอิ๋ว ของอู๋เฉิ น เอิง หงโหลว
เมิ่ง
- สอบกลางภาค
-บรรยาย
บรรยายเนือ้ หาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ไซอิ๋ว

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- ข้ อสอบ
- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

-สังเกตการมี
ส่วนร่วมและ
ความสามารถ
ของผู้เรี ยน

9

-บ รรยายเนื อ้ ห าเกี่ ยวกั บ - บรรยาย
ค าศั พ ท์ ส านวน ของเรื่ อ ง
ไซอิ๋ว
-ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ

สังเกตการมี
ส่วนร่วมและ
ความสามารถ
ของผู้เรี ยน

10

- บรรยายเนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ - บรรยาย
วรรณกรรมจีนสมัยใกล้ (ค.ศ.
1919-1949) ว ร ร ณ ก ร ร ม
ตั ว แทนราชวงศ์ ชิ ง (ค.ศ.
1644-1912) เรื่ องความรักใน
หอแดง
-ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมและ
ความสามารถ
ของผู้เรี ยน

8

สัปดาห์ ท่ ี

11

12

13

14

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
-บรรยายเกี่ยวกับเนือ้ หาของ - บรรยาย
- ppt
เรื่ องความรักในหอแดง
- เอกสาร ปะกอบ
การสอน
-บ รรยายเนื อ้ ห าเกี่ ยวกั บ - บรรยาย
ค าศั พ ท์ ส านวน ของเรื่ อ ง
ความรักในหอแดง
-ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 3
-บรรยายเรื่ องวรรณกรรม
- บรรยาย
สมัยใหม่ (ค.ศ.1919-1949)
หรื อยุคสาธารณรัฐ เป็ นจุด
เปลี่ยนของงานวรรณกรรม
จีนภายใต้ การนาของเหลียงฉี่
ชาว หูซื่อ เฉินตูช๋ ิ่ว ให้ ใช้
ภาษาพูดแทนภาษาโบราณ
ก่อให้ เกิดนักเขียนที่มีชื่อเสียง
เช่น หลูซ่ นิ เหลาเส่อ ปาจิน
เป็ นต้ น
-บรรยายเรื่ องวรรณกรรมร่วม - บรรยาย
ร่วมสมัย(ค.ศ.1949 –
ปั จจุบนั )เป็ นวรรณกรรม
แนวนวนิยายแบ่งเป็ น 5 แนว
คือ–แนวสะท้ อนชีวิตมนุษย์
เงินเดือน
- แนวสะท้ อนชีวิตในรัว้
มหาวิทยาลัย
- แนวย้ อนกลับสูค่ วาม

การวัดผล

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ
- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมและ
ความสามารถ
ผู้เรี ยน
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-แบบทดสอบ

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมและ
ความสามารถ
ของผู้เรี ยน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ

คลาสสิค
-แนวต่อต้ านสังคมของวัยรุ่น
-แนวอัตถนิยม
-ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 4
- กิจกรรมในห้ องเรี ยน โดย - กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
ผู้เรี ยนจับกลุม่ กลุม่ ละ 4- 5
คน เพื่อนาสิง่ ที่ได้ เรี ยน
นาเสนอในรูปแบบตามความ
สนใจ

15

สอบปลาย
ภาค

3
4
5
6

การวัดผล

- สื่อตามความ
ต้ องการของผู้เรี ยน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วม
ความสามารถ
ความตังใจ
้
มารยาท ความ
ถูกต้ องของ
ภาษารวมถึง
สื่อที่นามาใช้

วิชานี ้ระบุวนั และเวลาสอบตามกาหนดของมหาวิทยาลัย ประเมินผลงานที่นาเสนอและผลการ
ทดสอบทังหมด
้

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่ ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิณ
1
2

สื่อ
การสอน

1.1 1.2 1.3 4.1
1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 4.1
5.1 5.2
1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 4.2
1.1 2.1 3.1 3.3 4.1 5.1
1.1 2.1 3.1
1.1 2.1 3.1

การเข้ าชันเรี
้ ยน
แบบฝึ กหัด
กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
10%

15
9,10,12,14
8
16

10%
20%
20%
30%

4.รายละเอียดการประเมินผลระหว่ างภาคและปลายภาคแสดงในเชิง Rubric ดังนี ้
เนื ้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรื อเป้าหมาย
A 10-9
B 8-7
C6-5
D4-3
1. การเข้ าชัน้
- เข้ าเรี ยนครบ - เข้ าเรี ยนขาด - เข้ าเรี ยนขาด - เข้ าเรี ยนขาด
เรี ยน
ทุกครัง้ หรื อขาด ไม่เกิน 2-3 ครัง้ ไม่เกิน 4-5 ครัง้ ไม่เกิน 6-7 ครัง้
ไม่เกิน 1 ครัง้
- เข้ าสายไม่เกิน - เข้ าสายไม่เกิน - เข้ าสายไม่เกิน
- เข้ าตรงเวลา 2-3 ครัง้
4-5 ครัง้
6-7 ครัง้
ทุกครัง้ หรื อสาย
ไม่เกิน 1 ครัง้

ค่าคะแนน
E2-0
- เข้ าเรี ยนขาด
ไม่เกิน 8 ครัง้
- เข้ าสายไม่เกิน
8 ครัง้

เนื ้อหากิจกรรม
หรื อเป้าหมาย
2.แบบฝึ กหัด

ค่าคะแนน
A 10 -9
- ส่งงานตรง
เวลาทุกครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กาหนด90 100%

ค่าคะแนน
B 8-7
- ส่งงานตรง
เวลา 5 ครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กาหนด80 89%

ค่าคะแนน
C6-5
- ส่งงานตรง
เวลา 4 ครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กาหนด70 79%

ค่าคะแนน
D4-3
- ส่งงานตรง
เวลา 3 ครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กาหนด60 69%

ค่าคะแนน
E2-0
- ส่งงานตรง
เวลา 2 ครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กาหนด50 59%

เนื ้อหากิจกรรม
หรื อเป้าหมาย
3.กิจกรรมในชัน้
เรี ยน

ค่าคะแนน
A 10 - 9
-เข้ าร่วมกิจกรรม
-คุณภาพงาน
ถูกต้ อง ความ
สนใจ การมีสว่ น
ร่วมเหมาะสม
มากกว่า 90%

ค่าคะแนน
B8-7
-เข้ าร่วมกิจกรรม
-คุณภาพงาน
ถูกต้ องความ
สนใจ การมีสว่ น
ร่วมเหมาะสม
มากกว่า 80%

ค่าคะแนน
C6-5
-เข้ าร่วมกิจกรรม
-คุณภาพงาน
ถูกต้ องความ
สนใจ การมีสว่ น
ร่วมเหมาะสม
มากกว่า 70%

ค่าคะแนน
D4 - 3
-เข้ าร่วมกิจกรรม
-คุณภาพงาน
ถูกต้ องความ
สนใจ การมีสว่ น
ร่วมเหมาะสม
มากกว่า 60%

ค่าคะแนน
E 2-0
-ไม่เข้ าร่วม
กิจกรรม
-คุณภาพงาน
ถูกต้ องความ
สนใจ การมีสว่ น
ร่วมเหมาะสม
น้ อยกว่า 50%

เนื ้อหากิจกรรม
หรื อเป้าหมาย
ทดสอยย่อย

ค่าคะแนน
A 20-18
-สามารถอ่าน –ตีความ บอกเล่า
งานวรรณกรรม
ที่กาหนดได้
ถูกต้ องได้
มากกว่า90%
ทดสอบครบ 4
ครัง้

ค่าคะแนน
B 17-15
-สามารถอ่าน
ตีความ บอกเล่า
งานวรรณกรรม
ที่กาหนดได้
ถูกต้ องได้
มากกว่า80%
ทดสอบครบ 4
ครัง้

ค่าคะแนน
C 14-12
-สามารถอ่าน
ตีความ บอกเล่า
งานวรรณกรรม
ที่กาหนดได้
ถูกต้ องได้
มากกว่า70%
ทดสอบครบ 3
ครัง้ เป็ นอย่าง
น้ อย

ค่าคะแนน
D 11-9
-สามารถอ่าน
ตีความ บอกเล่า
งานวรรณกรรม
ที่กาหนดได้
ถูกต้ องได้
มากกว่า60%
ทดสอบครบ 2
ครัง้ เป็ นอย่าง
น้ อย

ค่าคะแนน
E 8-6
-สามารถอ่าน
ตีความ บอกเล่า
งานวรรณกรรม
ที่กาหนดได้
ถูกต้ องได้ น้อย
กว่า60%
ทดสอบครบ 2
ครัง้ เป็ นอย่าง
น้ อย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตาราหลัก
1、维基百科：西游记
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%B8%B8%E8%AE%B0
2、维基百科：白骨精
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%AA%A8%E7%B2%BE、
3、维基百科：三国演义 https://zh.wikipedia.org/wiki/三国演义
4、草船借箭的故事：http://cy.5156edu.com/html1/14966.html
5、维基百科：红楼梦 https://zh.wikipedia.org/wiki/红楼梦
6、维基百科：黛玉之死 https://zh.wikipedia.org/wiki/林黛玉
7、《论语》 ：谭家哲. 《论语与中国思想》. 唐山出版社. 2006
年. ISBN 978-986-7021-18-2.
8、《我的第一套经典名著书:中国民间故事》(注音版) 平装，时代出
版传媒股份有限公司，安徽少年儿童出版社; 2011 年 1 月 1 日
9、李建树，《世界少年文学经典文库：中国民间故事》 平装，出版
社: 浙江少年儿童出版社; 2009 年 5 月 1 日

2.เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ). กรุงเทพมหานคร :
บริษัทรวมสาส์น (1977) จากัด, 2546
《红楼梦》电视教学资源:孔子学院.
นริศ วศินานนท์ .ย้ อนรอยอักษรจีน.กรุงเทพฯ:ทฤษฎี.2553
3.เอกสารและข้ อมูลแนะนา
Emergency talk. Li Shujuan – Beijing : Sinolingua,2006
www.thai.cri.cn
www.baidu.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุม่ และเดี่ยวระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนถึงการเรี ยนการสอน
1.2 การให้ นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ ความต้ องการ ในการเรียนการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.1 การสังเกตระหว่างการสอน
1.2 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในทุกระยะ ตลอดภาคการศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้วยเครื่ องมือที่หลากหลาย เช่น การถาม-ตอบ การทดสอบย่อย การสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ การประเมินชิ ้นงานเดี่ยว และงานกลุม่
3. การปรับปรุ งการสอน
นาผลที่ได้ จากการบันทึกหลังการสอน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน โดยวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนตาม
ความแตกต่างเป็ นรายบุคคล เพื่อสามารถฝึ กฝนได้ ตามความสามารถของตนเอง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนสาคัญ คือส่วนที่ 1 โดยตรวจข้ อสอบ
วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนตามข้ อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชาส่วนที่ 2คือการ
ประเมินตามคุณภาพงาน ความตังใจ
้ การมีสว่ นร่วม ลักษณะนิสยั ความซื่อสัตย์การตรงต่อเวลาของนักศึกษาแต่
ละบุคคลเป็ นสาคัญ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา

ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี การศึกษา หรื อตามข้ อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ในข้ อ 4 ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น

