รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1573301 การอ่านภาษาจีนเบื ้องต้ น
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-2-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาไทย
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ สู อน ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรื อง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
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. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
1 สิงหาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ สันธาน บุพบท และลักษณะของประโยค
เบื ้องต้ นต่างๆ ในภาษาจีน
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถอ่าน ตัวสัทอักษรภาษาจีน และตัวอักษรจีนระดับพื ้นฐานได้
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนจีนมีความรู้ ด้านคาศัพท์เบื ้องต้ น
4. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถตีความ ทาความเข้ าใจ ตอบคาถาม จากเรื่ องที่อา่ นได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อสามารถสร้ างองค์ความรู้ในการเตรี ยมการสอนได้ ดีขึ ้น
2. เพื่อเป็ นการส่งเสริมความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ า ประยุกต์ใช้ สื่อ เพื่อการบูรณาการการสอน
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที่ดีตอ่ ภาษาจีนและนาไปใช้ ได้ จริงหลังผ่านการศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะการอ่านข้ อความ ย่อหน้ า และงานเขียนขนาดสัน้
Practice reading and writing skills from statement ,paragraph,short writing.
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 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.1.2. มีทศั นคติที่ดีตอ่ การเรี ยนภาษาจีนและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านและการ
ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
1.1.3. มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน และการทางานที่ได้ รับมอบหมาย
1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1. ปลูกจิตสานึกให้ มีความซื่อสัตย์ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรื อคัดลอกงานของผู้อื่น
1.2.2. มีความรับผิดชอบในหน้ าที่โดยให้ ความร่วมมือ และสามารถร่วมทางานกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
1.2.3. เน้ นการเข้ าชันเรี
้ ยนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบ ทดสอบ และผลการทางานที่ได้ รับมอบหมาย
1.3.2. สังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยน การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
1.3.3. ประเมินจากการเข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนด
2. ความรู้
2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.1.1. สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ อย่างถูกต้ องตามลาดับขีด
2.1.2. มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้ างประโยคภาษาจีน
2.1.3. สามารถอ่าน ภาษาจีนได้ ทงในระบบสั
ั้
ทอักษร และตัวอักษรจีน
2.1.4. สามารถอ่านเรื่ องราว หรื อบทสนทนาสันๆ
้ แล้ ว ตีความ ทาความเข้ าใจ และตอบคาถามได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาทักษะ โดยเน้ นด้ านการอ่าน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การเข้ าเรี ยน และมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
2.3.2 การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.3 ผลงาน คุณภาพงาน และความตรงเวลาในการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
2.3.4 การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชา

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1.1 สามารถเขียนตัวอักษรจีนที่ถกู ต้ องตามหลักได้
3.1.2 สามารถอ่านภาษาจีนได้ ทงระบบสั
ั้
ทอักษร และตัวอักษรจีน
3.1.3 มีความสามารถเข้ าใจ ตีความ ตอบคาถามจากเรื่ องที่อา่ นได้
3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.2.1 ทาแบบฝึ กเขียนตัวอักษรจีน
3.2.2 ให้ นกั ศึกษาฝึ กฝนการอ่าน การตีความ การทาความเข้ าใจในเรื่ องที่อา่ น โดยใช้
3.2.3 ใช้ สื่ออื่นๆ กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้ างมุมมองที่หลากหลายเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจ อีกทังสนั
้ บสนุนให้ นกั ศึกษาฝึ กการใช้ ภาษาจีนในทุกทักษะให้ มากขึ ้น
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ประเมินจากผลสอบ และแบบฝึ กหัดที่มอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน และกิจกรรมต่างๆ
3.3.3 ความสามารถในการนาความรู้มาใช้ ได้ จริง สามารถอ่านเรื่ องราว บทสนทนา อนุเฉทขนาดสันเป็
้ น
ภาษาจีนได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 ให้ ความช่วยเหลือในการแก้ ปัญหา และทางานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการเรี ยนรู้ได้ อย่างสร้ างสรรค์
4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
4.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองด้ านการเรี ยนรู้ภาษาจีน
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังกลุ
้ ม่ และเดี่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมายทังงานกลุ
้
ม่ และเดี่ยว
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ถกู ต้ องทังในด้
้ านความหมายและวัฒนธรรม
5.1.2 ความสามารถในการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เนต การติดต่อด้ วยภาษาจีนผ่านโซเชียลมีเดีย
5.2 วิธีการสอน
5.1.1 อาจารย์ให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกการอ่านภาษาจีนในลักษณะที่หลากหลาย

5.1.2 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.1.1 นักศึกษาสามารถฟั ง โต้ ตอบ สนทนากับผู้อื่นเพื่อสื่อสารได้ ถกู ต้ องเหมาะสม
5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้ อินเตอร์ เนตค้ นคว้ าและนาข้ อมูลมานาเสนอได้

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

1

2

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
- แนะนาลักษณะวิชา
อธิบายเนื ้อหารายวิชา
วัตถุประสงค์แนวการสอน
จุดประสงค์และ
การวัดและประเมินผล
เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
- บรรยาย
- บรรยายเนื ้อหาเกี่ยวกับการ - บรรยาย
ยืม - คืนหนัง สื อ หาข้ อมูล ใน - แบบฝึ กหัด
ห้ องสมุด
- ทดสอบย่อย

สื่อ
การสอน

การวัดผล

- แผนการสอน
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ

3

- บรรยายเนื ้อหาเกี่ยวกับ
ลาดับเวลา

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

4

- บรรยายเนื ้อหาเกี่ยวกับการ - บรรยาย
จัดการการเรี ยน
- แบบฝึ กหัด
- ทดสอบย่อย

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ

สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

การวัดผล

7

- บรรยายเกี่ยวกับการซื ้อ
เสื ้อผ้ า รูปแบบ สี ราคา ของ
เสื ้อผ้ า
- ทดสอบย่อย

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ

8

- สอบกลางภาค

-

- ข้ อสอบ

9

- บรรยายเกี่ยวกับการอ่าน
- บรรยาย
วันเดือนปี เกิด การจัดงานวัน - แบบฝึ กหัด
เกิด
- ทอสอบย่อย

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
-สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ

10

- บรรยายเกี่ยวกับการจัดการ - บรรยาย
วันหยุดสุดสัปดาห์
- แบบฝึ กหัด
- ทดสอบย่อย

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ

11

-บรรยายเกี่ยวกับความชอบ
งานอดิเรก

- ppt
- เอกสาร

5

6

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
- บรรยายเนื ้อหาเกี่ยวกับการ - บรรยาย
- ppt
เป็ นมัคเุ ทศก์นาท่องเที่ยว
- แบบฝึ กหัด
- เอกสาร
ประกอบการสอน
-บรรยายเนื ้อหาเกี่ยวกับ
- บรรยาย
- ppt
สถานที่ท่องเที่ยว
- แบบฝึ กหัด
- เอกสาร
- ทดสอบย่อย
ประกอบการสอน
- แบบทดสอบ

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ

สื่อ
การสอน

ประกอบการสอน

12

13

14

15

สอบปลาย
ภาค

การวัดผล

ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
- บรรยายเกี่ยวกับอาชีพ
- บรรยาย
- ppt
- สังเกตการมี
-ทดสอบย่อย
- แบบฝึ กหัด
- เอกสาร
ส่วนร่วมของ
ประกอบการสอน
ผู้เรี ยน
- แบบทดสอบ
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
- บรรยายเกี่ยวกับทิศทาง
- บรรยาย
- ppt
- สังเกตการมี
- แบบฝึ กหัด
- เอกสาร
ส่วนร่วมของ
ประกอบการสอน
ผู้เรี ยน
- บรรยายเกี่ยวกับการบอก -บรรยาย
- ppt
- สังเกตการมี
ตาแหน่ง แผนผัง
- แบบฝึ กหัด
- เอกสาร
ส่วนร่วมของ
- ทดสอบย่อย
ประกอบการสอน
ผู้เรี ยน
- แบบทดสอบ
-ความสามารถ
ในการสอบ
- สรุปบทเรี ยนและให้
- บรรยาย
- ตามความต้ องการ - สังเกตการมี
นักศึกษาฝึ กอ่านจากสื่อ
- สื่ออื่นๆ
ของนักศึกษา
ส่วนร่วมของ
ประเภทอื่นตามความสนใจ
ผู้เรี ยน
วิชานี ้ระบุวนั และเวลาสอบตามกาหนดของมหาวิทยาลัย ประเมินผลงานที่นาเสนอและผลการ
ทดสอบทังหมด
้

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที่
ผลการเรี ยนรู้
1
2
3
4

การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
งานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
ทดสอบย่อยและสอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
2,4,6,7,8,9,10,12,14
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
10%
60%
20%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
汉语阅读教程 。北京：Beijing Language and culture university press,2011

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ). กรุงเทพมหานคร :
บริษัทรวมสาส์น (1977) จากัด, 2546
张斌。新编现代汉语。上海：复旦大学出版社，2002。
吕叔湘。现代汉语八百词（增订本）。北京：商务印书馆，1999。
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。
邵敬敏主编。现代汉语通论。上海：上海教育出版社，2005。

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
100 ประโยครอบรู้อยูร่ อดในจีน.—กรุงเทพฯ : ตถาตา ,2556.
Emergency talk. Li Shujuan – Beijing : Sinolingua,2006
www.thai.cri.cn

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
1.2 การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้โดยผู้เรี ยน
1.3 การประเมินผลงานด้ านความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้เรี ยน

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.1 การสังเกตการสอน
1.2 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
1.3 การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้วยเครื่ องมือที่หลากหลาย เช่น การถาม-ตอบ การทดสอบย่อย การสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ การประเมินชิ ้นงานเดี่ยว และงานกลุม่
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้ จากการบันทึกหลังการสอน และการจัดทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน โดยวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนตามความแตกต่างเป็ นรายบุคคล
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 อเสอนแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ในข้ อ 4

