รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1573706 ชื่อวิชา ภาษาจีนสาหรับคอมพิวเตอร์
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ Gao Yi
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 ธันวาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะในด้านต่าง ๆ
ได้แก่
คุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม (1:2)
ความรู้
1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชา
ในหลักสูตร และที่เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาจีน (2:1)
1.3 สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ (2:4)
ปัญญา
1.4 สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์ความรู้และทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ประกอบ
อาชีพ และดาเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี (3:2)
ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1.5 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ (4:1)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5:1)
1.7 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่ อและเครื่องมือในการ
นาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (5:2)
1.8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นได้เป็นอย่างดี (5:3)
1.9 สามารถใช้ข้อมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (5:4)

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงด้านกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้รอบตัว
เพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคาศัพท์ คาศัพท์เฉพาะ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ในด้านความหมายการใช้
การใช้บริบทเทคโนโลยี และการสื่อสาร
Study vacabularies and technical tems used in computer and the Internet
including the meaning and the usage in context of teachnology and communication

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงต่อ สอนเสริม ให้คาแนะนาตามความ
ภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

ไม่มี

90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเพิ่มเติม 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ในมหาวิทยาลัย และให้คาปรึกษา
ตลอดเวลาผ่านการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ และเฟสบุ๊ค
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางาน
เป็นทีม เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
ได้
ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาในหลักสูตร และที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
ภาษาจีน
2.2 สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปร่วม
พัฒนา แก้ไขปัญหาและนาความรูท้ างภาษาจีนไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) ปลูกจิตสานึกให้มคี วามซื่อสัตย์ไม่กระทา
การทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และทากิจกรรมกลุ่ม
ตลอดภาคการศึกษา

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด
2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และทากิจกรรมกลุ่ม
ตลอดภาคการศึกษา

1-15

1) ให้กรณีศึกษาโดยใช้ความรู้ในวิชา วิเคราะห์
ปัญหาจริงโดยให้นักศึกษาทาเป็นกลุ่มเพื่อได้
สอดแทรกการทางานและเคารพสิทธิรวมถึง
การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมกลุ่มปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ
ทาการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1) ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูล
และการนาเสนอผลการสืบค้น
2) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
4) การสอบปลายภาคเรียน
5) ประเมินจากการทดสอบเดี่ยว หรือกลุ่ม

1-15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

10%

40%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
2.3 สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่ วข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.4 สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมี
คุณภาพ
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบ
3.2 สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ประยุกต์ความรู้และทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้
ประกอบอาชีพ และดาเนินชีวิตในสังคมได้เป็น
อย่างดี
3.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
3.4 สามารถนาความรู้และทักษะทางภาษาจีนไป
พัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มี
ความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม

วิธกี ารสอน

1) ให้นักศึกษาฝึกฝนผ่านกิจกรรมทั้งจาก
กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน และ
มอบหมายงาน
2) ให้นักศึกษาฝึกฝนการวิเคราะห์กรณีศึกษา
ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
3) การอภิปรายกลุ่ม

1) จัดกิจกรรมกลุ่มระดมความคิด และฝึกการ
เขียนเรื่องราวร่วมกันในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานให้นักศึกษามีความ

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากความสามารถ ความตั้งใจในการ
ฝึกฝนทั้งในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัด งานที่ได้รับ
มอบหมาย และกิจกรรมอื่นๆ
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน ความ
สนใจ คุณภาพของงาน
3) การทดสอบย่อย และสอบปลายภาค

1) ประเมินจากการสังเกตด้านพฤติกรรมขณะ
ฝึกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2) ประเมินจากคุณภาพงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทั้ง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-15

40%

1-15

5%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพ
4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจติ สาธารณะ มีความ
เข้าใจผู้อื่น เคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น
4.3 สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่
จาเป็นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูด การเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการ
นาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและสืบค้นได้เป็นอย่างดี
5.4 สามารถใช้ข้อมูลสถิติและตัวเลข ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ทไี่ ด้รับ
มอบหมาย ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ให้
นักศึกษาฝึกฝน สร้างความสัมพันธ์ และ
รับผิดชอบในการทากิจกรรม

งานกลุ่มและเดีย่ ว และลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสารสนเทศโดยใช้
สื่ออินเตอร์เนตในการสืบค้น
2) กาหนดให้นักศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3) อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

1) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน และการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากงานที่มอบหมายให้ส่งทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-15

5%

6

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ตั ว ธ ร ร ม ด า = ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ ง

7

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
1
- แนะนาลักษณะวิชา วัตถุประสงค์แนวการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) สอน การวัดและประเมินผล
1. อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
กิจกรรม/ใบงาน :
2
(3 ชม.)

- พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
- ความหมายของคอมพิวเตอร์
- คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
- วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน

3
(3 ชม.)

- บรรยายองค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย ภาพรวม ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์
2. นาเสนอโครงร่างการสอนบรรยาย
Power Point และตอบข้อซักถาม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายองค์ประกอบของระบบ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. แผนการสอน มคอ 3
1) การตรงเวลา
2. เอกสารประกอบการสอน 2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย

อ. Gao Yi

1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power Point
3. ตัวอย่าง เพื่อเป็น
กรณีศึกษา

1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เอกสารประกอบการสอน 1) การตรงเวลา

อ. Gao Yi
8

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
- ประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์

4
(3 ชม.)

- วิธีการทางานของคอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
- ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
- ส่วนประกอบภายในของเครื่อง
คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์

5

- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
คอมพิวเตอร์
2. บรรยายหลักการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์
3. ร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ และตอบข้อสงสัย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายวิธีการทางาน ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์
2. อภิปรายความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
3. บรรยายลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบต่างๆ ส่วนประกอบภายในตัวเครื่อง
และรอบข้างของคอมพิวเตอร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :

สื่อที่ใช้
2. Power Point
3. ตัวอย่าง เพื่อเป็น
กรณีศึกษา

1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power Point
3. ตัวอย่าง เพื่อเป็น
กรณีศึกษา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน

1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สัปดาห์ที่
(ชม.)
(3 ชม.)

6
(3 ชม.)

7

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
ประวัติความเป็นมา
1. บรรยายระบบปฏิบัติการ Microsoft
1. Power point
1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
- การจัดการ Files และ Folders
Windows และ ประวัติความเป็นมา
2. เอกสารประกอบการสอน 2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
- การจัดการข้อมูลด้วย Windows
2. บรรยายการจัดการ Files และ Folders 3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ อภิปราย
Explorer
3. บรรยายการจัดการข้อมูลด้วย Windows เป็นกรณีศึกษา
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
- การใช้งาน Desktop
Explorer
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บรรยายการใช้งาน Desktop
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด
-ระบบปฏิบตั ิการของโปรแกรม Microsoft กิจกรรมการเรียนการสอน :
office
1. บรรยาย ภาพรวม ส่วนประกอบของ
1. Power point
1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
- การทางานของโปรแกรม
โปรแกรม Microsoft office
2. เอกสารประกอบการสอน 2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
2. บรรยายการทางานและส่วนประกอบ
3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ อภิปราย
- ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
ต่างๆของโปรแกรม Microsoft office
เป็นกรณีศึกษา
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
กิจกรรม/ใบงาน :
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด
- ระบบปฏิบัติการของโปรแกรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
10

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
(3 ชม.) Microsoft office word 2010
การทางานของโปรแกรมและส่วนประกอบ
ต่างๆของโปรแกรม

8
(3 ชม.)

- ระบบปฏิบัติการของโปรแกรม
Microsoft office POWER POINT 2010
- การทางานของโปรแกรมและ
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม

9
(3 ชม.)

- ระบบปฏิบัติการของโปรแกรม
Microsoft office EXCEL 2010

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
1. บรรยายระบบปฏิบัติการของโปรแกรม
Microsoft office word 2010
การทางานของโปรแกรมและส่วนประกอบ
ต่างๆของโปรแกรม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายระบบปฏิบัติการของโปรแกรม
Microsoft office POWER POINT 2010
2. บรรยายการทางานของโปรแกรมและ
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
Microsoft office POWER POINT 2010
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายระบบปฏิบัติการของโปรแกรม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
1. Power point
1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2. เอกสารประกอบการสอน 2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ อภิปราย
เป็นกรณีศึกษา
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. Power point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ
เป็นกรณีศึกษา

1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. Power point

1) การตรงเวลา

อ. Gao Yi
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- การทางานของโปรแกรมและ
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม

10
(3 ชม.)

- โครงการรายงานเดี่ยว

11
(3 ชม.)

- ระบบปฏิบัติการของโปรแกรม QQ
การทางานของโปรแกรมและส่วนประกอบ
ต่างๆของโปรแกรม

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
Microsoft office EXCEL 2010
2. บรรยายการทางานของโปรแกรมและ
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
Microsoft office EXCEL 2010
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. นักศึกษานาเสนอโครงการรายงานเดี่ยว

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายระบบปฏิบัติการของโปรแกรม
QQ การทางานของโปรแกรมและ
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2. เอกสารประกอบการสอน 2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ อภิปราย
เป็นกรณีศึกษา
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน

1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. Power point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ
เป็นกรณีศึกษา

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

12
(3 ชม.)

-เรียนรู้ เว็ปไซด์ 百度 และเว็ปไซด์การ
สืบค้นข้อมูลในประเทศจีน

13
(3 ชม.)

- เรียนรู้ เว็ปไซด์ซื้อชอง 淘宝 และ
ประเภทเว็ปไซด์ต่างๆในประเทศจีน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย การใฃ้งาน เว็ปไซด์ 百度
2. แนะนาเว็บไซด์ที่เป็นประโยชน์ในการ
สืบค้นข้อมูล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย การใฃ้งานเว็ปไซด์ซื้อชอง 淘
宝 การทางาน เครื่องมือต่างบนหน้าเว็บ
ไซด์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน

1. Power point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ
เป็นกรณีศึกษา

1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. Power point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ
เป็นกรณีศึกษา

1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

13

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
14
- เรียนรู้ เว็ปไซด์ 微薄
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

16
(2 ชม.)

- ทบทวน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย การใฃ้งาน เว็ปไซด์ส่วนตัว 微
薄 เช่นการเขียนความคิดเห็น การอัพ
โหลดรูปภาพ บันทึกรูปภาพ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเพิม่ เติมด้วย
ตนเอง
2. มอบหมายแบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. สรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนไปใน
รายวิชาภาษาจีนสาหรับคอมพิวเตอร์
กิจกรรม/ใบงาน :
-

สื่อที่ใช้

1. Power point
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ภาพประกอบตัวอย่าง เพื่อ
เป็นกรณีศึกษา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เอกสารประกอบการสอน 1) การตรงเวลา
อ. Gao Yi
2.แบบฝึกหัดทบทวน
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
4) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การเข้าชั้นเรียน
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- แบบฝึกหัด
- สอบปลายภาค

10%
20%
30%
40%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
1 เอกสารประกอบสื่อการสอนรายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ window
2 ปรีติ พัวนุกุลนนท์.(2556).เรียนรู้การใช้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7.กรุงเทพ.
3 เอกชัย วงษ์ศิริ.(2554).ล้างเครื่องลง WINDOWS XP และ 7 รู้ลึกรู้จริงเรื่องติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ด้วยตัวเอง.กรุงเทพ.
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6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและการประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาสอน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรีย นการสอนโดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาจีน
เป็นผู้ร่วมกันออกแบบแบบประเมิน เลขานุการหลักสูตรเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้สอน

7.3 การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่
- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- ข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ทวนสอบด้วยผู้สอน ดังนี้
1.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจ
ผลงาน การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
2.2 ตั้งคณะกรรมการประจาสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน
รายวิชา คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ไอที







7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุง
เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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