รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ /ภาควิชาภาษาจีน

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1574701 ภาษาจีนเพื่อการทํางาน
2. จานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาไทย
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ สู อน อ.ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรื อง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 / ชันปี
้ ที่ 4
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 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ในคําศัพท์ วลี ประโยค ภาษาจีน ที่เหมาะสมในสถานการณ์การทํางาน
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถโต้ ตอบ แต่งบทสนทนาเป็ นภาษาจีน แสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารได้ ถกู ต้ อง
เหมาะสม
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนําภาษาจีนไปใช้ ได้ ถกู ต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์

4. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝนทักษะด้ านการฟั งและการพูดเพื่อการนําไปใช้ ในการทํางานได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อสามารถสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้ างการใช้ ภาษาจีนในเชิงกว้ างเพื่อการสื่อสารในการ
ทํางานได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
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 ภาษาจีนและนําไปใช้ ได้ จริงหลักผ่านการศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะในด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุปใจความสําคัญได้ การเสนอรายงสน การอภิปรายกลุม่
เป็ นต้ น และสามารถเขียนประวิตติ นเองเป็ นภาษาจีนได้
Practice listening, speaking, reading and writing skills, summarizing main ideas, report
presentation, group discussion, writing Chinese resume.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
60 ชัว่ โมงต่อภาค
สอนเสริม ให้ คําแนะนํา
ไม่มี
75 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษา
ตามความต้ องการของ
การศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเพิ่มเติม 5 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ ในมหาวิทยาลัย และให้ คําปรึกษาตลอดเวลา
ผ่านการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น

1.1.2. มีทศั นคติที่ดีตอ่ การเรี ยนภาษาจีนและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านและการ
ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นอย่างสมํ่าเสมอ
1.1.3. มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน และการทํางานต่างๆที่ได้ รับมอบหมาย
1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1. ปลูกจิตสํานึกให้ มีความซื่อสัตย์ต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อคัดลอกงานของผู้อื่น
1.2.2. มีความรับผิดชอบในหน้ าที่โดยให้ ความร่วมมือ รับฟั ง และสามารถร่วมทํางานกับผู้อื่นได้
1.2.3. เน้ นการเตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งงาน รวมถึงความสนใจ ความตังใจและความ
้
รับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. ความซื่อสัตย์ในการสอบ ทดสอบ และการอ้ างอิงหรื ออ้ างถึงผู้ที่นกั ศึกษานํามาอ้ างอิง
1.3.2. พฤติกรรมผู้เรี ยน การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
1.3.3. การตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยนของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนด คุณภาพและลักษณะของ
งาน รวมถึงความตังใจในการทํ
้
า
2. ความรู้
2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.1.1. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ ภาษาจีนในสถานการณ์การทํางานได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
2.1.2. สามารถใช้ คําศัพท์ วลี ประโยคที่เกี่ยวกับการทํางานได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมตามลักษณะของ
สถานการณ์นนๆรวมถึ
ั้
งความถูกต้ องทางหลักโครงสร้ างและระดับในการใช้ ของภาษาจีน
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้จากสิ่งที่เรี ยนเพื่อนําไปใช้ ในการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจําวันได้
2.1.4 สามารถแนะนํา สนทนาโต้ ตอบ เกี่ยวกับการงานของตนเองและผู้อื่นเป็ นภาษาจีนได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายเนื ้อหาโดยใช้ เอกสาร , power point รวมถึงสื่อการสอนอื่นๆ
2.2.2 การมอบหมายงานและนําเสนองาน
2.2.3 การสรุป ทบทวน แก้ ไข ถาม-ตอบในแต่ละบทเรี ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลระหว่างภาค 60 คะแนน
2.3.1.1 การเข้ าเรี ยน
10 คะแนน คิดเป็ น 10 %
2.3.1.2 ทดสอบย่อย
10 คะแนน คิดเป็ น 10 %
2.3.1.3 การถามตอบ
10 คะแนน คิดเป็ น 10 %
2.3.1.4 การบ้ าน
30 คะแนน คิดเป็ น 30 %
2.3.2 ประเมินผลปลายภาค 40 คะแนน
2.3.1.1 สอบปลายภาค
40 คะแนน คิดเป็ น 40 %

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1.1 สามารถแนะนํา สนทนาโต้ ตอบ เกี่ยวกับการงานของตนเองและผู้อื่นเป็ นภาษาจีนได้
3.1.2 สามารถใช้ คําศัพท์ วลี ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับการทํางานได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้
3.1.3 มีความสามารถในการใช้ ภาษาจีนโดยเน้ นทักษะ2ด้ านคือ การพูด และการฟั ง
3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.2.1 เน้ นการฝึ กฝนสร้ างกระบวนความคิดและความจําจากการถามตอบในห้ องเรี ยน
3.2.2 ให้ นกั ศึกษาฝึ กฝนการใช้ ภาษาทังการฟั
้
ง พูด จากการให้ แบบฝึ กหัด การฝึ กสนทนาในห้ อง
3.2.3 ให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสใช้ ภาษาจีนในการสื่อสารให้ มากที่สดุ
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ประเมินผลจากความสามารถ ความตังใจในการฝึ
้
กฝนทังในส่
้ วนที่เป็ นแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
ต่างๆ
3.3.2 ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน ความสนใจ คุณภาพของงานในการนําเสนอ
3.3.3 ความสามารถในการนําความรู้มาใช้ ในชีวิตประจําวัน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1.1 ให้ ความช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็น และทํางานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการเรี ยนรู้ได้ อย่าง
สร้ างสรรค์
4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายทังงานส่
้
วนตัวและงานกลุม่
4.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาตน มีมารยาท และรู้จกั การปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ตามสถานการณ์
4.2 วิธีการสอน
4.2.1จัดกิจกรรมถามตอบในห้ องเรี ยนเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาฝึ กฝน สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรี ยน
4.2.2 ให้ แบบฝึ กหัดโดยกําหนดเวลาเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกฝนความรับผิดชอบและเรี ยนรู้การวางแผนการ
ทํางาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้ รับมอบหมาย และลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนในด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
4.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ ภาษาจีนในการนําเสนองานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5.1.2 ความสามารถในการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เนต การติดต่อด้ วยภาษาจีนผ่านโซเชียลมีเดีย
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 อาจารย์ให้ นกั ศึกษาส่งงานและติดต่อผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง โดยอาจารย์แนะนําแหล่งข้ อมูลภาษาจีนที่นา่ สนใจ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 นักศึกษาสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ ส่งงาน และสืบค้ นได้
5.3.2 นักศึกษาสามารถใช้ อินเตอร์ เนตค้ นคว้ าและนําข้ อมูลมานําเสนอได้ ถกู ต้ อง และเหมาะสม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1

2

3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- แนะนําลักษณะวิชา
อธิบายเนื ้อหารายวิชา
วัตถุประสงค์แนวการสอน จุดประสงค์และเป้าหมาย
การวัดและประเมินผล
ของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล
- บรรยาย
บทที่1 พบกันครัง้ แรก
- แบ่งนักศึกษาเป็ น2ฝ่ าย
- เรี ยนรู้วิธีการแนะนําตนเอง ฝ่ ายหนึง่ จะได้ รับรูปภาพที่
และผู้อื่น
เกี่ยวกับอาชีพ อีกฝ่ าย
- เรี ยนรู้ คําศัพ ท์ เ กี่ ยวกับ หนึง่ จะได้ รับบัตรคําศัพท์
ตําแหน่งหน้ าที่การงาน
ภาษาจีน จากนันให้
้
นักศึกษาจับคูร่ ูปภาพกับ
คําศัพท์ให้ ถกู ต้ อง พร้ อม
นําคําศัพท์ที่ได้ มาแต่ง
ประโยคตามรูปแบบ
ประโยคที่กําหนดให้
บทที่1 พบกันครัง้ แรก( ต่อ ) - แบ่งนักศึกษาออกเป็ น

สื่อ
การสอน

การวัดผล

- แผนการสอน
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- บัตรคําศัพท์

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- ppt

- สังเกตการมี

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- เรี ยนรู้เกี่ยวกับการแนะนํา กลุม่ ย่อย แต่ละกลุม่
- เอกสาร
ตนเองและผู้อื่น
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลใน ประกอบการสอน
- เรี ยนรู้วิธีการออกแบบ
นามบัตรที่ได้ รับ จากนัน้
- นามบัตร
นามบัตร
ส่งตัวแทนแนะนําผู้ที่เป็ น
เจ้ าของนามบัตร
- การบ้ านครัง้ ที่ 1

การวัดผล

ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

4

บทที่2 ทีมงาน
- เรี ยนรู้วิธีการอธิบายโครง
สร้ างองค์กร
- เรี ยนรู้การแนะนําราย
ละเอียดงาน

- บรรยาย

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- บัตรคําศัพท์

สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

5

บทที่2 ทีมงาน ( ต่อ )
- เรี ยนรู้การแนะนําราย
ละเอียดงาน
- เรี ยนรู้การสอบสัมภาษณ์

- จําลองสถานการณ์การ - ppt
สอบสัมภาษณ์งาน โดย - เอกสาร
เป็ นการสนทนาระหว่างผู้ ประกอบการสอน
สัมภาษณ์และผู้สมัครงาน
โดยใช้ ข้อมูลตามที่กําหนด
- การบ้ านครัง้ ที่ 2

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

6

บทที่3 กําหนดการ
- บรรยาย
ประจําวัน
- ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 1
- เรี ยนรู้วิธีการจองตัว๋ เครื่ อง
บิน
- เรี ยนรู้การจัดตารางเวลา
ทํางาน

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

-สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- นักศึกษาใช้ รูปแบบ
- ppt
ประโยคที่ตา่ งกันบรรยาย - เอกสาร
กิจวัตรประจําวันตาม
ประกอบการสอน
ข้ อมูลในตารางที่กําหนด
ไว้
- การบ้ านครัง้ ที่ 3

การวัดผล

7

บทที่3 กําหนดการ
ประจําวัน( ต่อ )
- เรี ยนรู้การจัดตารางเวลา
ทํางาน
- เรี ยนรู้การแนะนํางาน
ประจําวัน

8

บทที่4 ที่ตงที
ั ้ ่ทํางาน
- บรรยาย
- เรี ยนรู้การแนะนําที่ตงของ
ั้
บริษัท
- เรี ยนรู้การจัดส่งสินค้ าไปที่
อยูห่ รื อที่ทํางาน

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

9

บทที่4 ที่ตงที
ั ้ ่ทํางาน( ต่อ )
- เรี ยนรู้การจัดส่งสินค้ าไปที่
อยูห่ รื อที่ทํางาน
- เรี ยนรู้การสัง่ ซื ้อสินค้ า

- จําลองสถานการณ์โดย
นักศึกษาเป็ นผู้โทรไปที่
ร้ านอุปกรณ์ออฟฟิ ศเพื่อ
สัง่ ซื ้ออุปกรณ์ออฟฟิ ศ
- การบ้ านครัง้ ที่ 4

- ข้ อสอบ
- เอกสาร
ประกอบการสอน

สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

10

บทที่5 งานเลี ้ยงรับรอง
ธุรกิจ
- เรี ยนรู้การจัดงานเลี ้ยง
รับรอง

- บรรยาย

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

11

บทที่5 งานเลี ้ยงรับรองธุรกิจ - แบ่งนักศึกษาอกเป็ น
( ต่อ )
กลุม่ ย่อย จําลอง

- ppt
- เอกสาร

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- เรี ยนรู้การเชิญชวนแขกเข้ า สถานการณ์การสนทนา ประกอบการสอน
ร่วมงานเลี ้ยงรับรอง
กันระหว่างผู้จดั การฝ่ าย
- เรี ยนรู้วิธีกล่าวคําอวยพร การตลาดของบริ ษัทรถกับ
ในงานเลี ้ยงรับรอง
นักธุรกิจจีนภายในงาน
เลี ้ยงฉลองความ สําเร็จใน
การร่วมมือทํางานร่วมกัน
- การบ้ านครัง้ ที่ 5

การวัดผล

ผู้เรี ยน

12

บทที่6 ทํางานทาง
อินเตอร์ เน็ต
- เรี ยนรู้การสัง่ ซื ้อของทาง
อินเตอร์ เน็ต

- บรรยาย
- ทดสอบย่อยครัง้ ที่ 2

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

13

บทที่6 ทํางานทาง
อินเตอร์ เน็ต ( ต่อ )
- เรี ยนรู้การทํางานทาง
อินเตอร์ เน็ต
- เรี ยนรู้การเข้ าร่วมประชุม
ทางอินเตอร์ เน็ต

- แบ่งนักศึกษาเป็ นกลุม่
- ppt
เพื่อวิเคราะห์ และอธิบาย - เอกสาร
ขันตอนของหั
้
วข้ อที่กํา
ประกอบการสอน
หนดให้ โดยใช้ รูปประโยค
“先„„，然
后„„，„„，
就可以„„。”
- การบ้ านครัง้ ที่ 6

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

14

บทที่7 การตลาด
- เรี ยนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค
- ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การตลาดในขันพื
้ ้นฐาน

- บรรยาย

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

15

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อ
สอน
การสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- นักศึกษาจับกลุม่ จําลอง - ppt
สถานการณ์โดยสนทนา - เอกสาร
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื ้อ
ประกอบการสอน
เกี่ยวกับเรื่ องซื ้อขายสินค้ า

การวัดผล

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

（แต่ละกลุม่ กําหนด
สินค้ าเอง）
16

สอบปลายภาค

ข้ อสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที่ ผลการเรี ยนรู้
วิธีการประเมิน
1
2
3
4
5

1.1 4.1
1.1 2.1 3.1 4.1
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1
1.1 2.1 3.1

การเข้ าชันเรี
้ ยน
การบ้ าน
การถามตอบ
ทดสอบย่อย
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
3,5,7,9,11,13
ตลอดภาคการศึกษา
6,12
16

ประเมินจาก
ผลการทดสอบ

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
30%
10%
10%
40%

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

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

ไม่เกิน 1 ครัง้
เนื ้อหากิจกรรม
หรื อเป้าหมาย
2. การบ้ าน

ค่าคะแนน
A 30-25
- ส่งงานตรง
เวลาทุกครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กําหนด90 100%
เนื ้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
หรื อเป้าหมาย
A 10-9
3. การถามตอบ -คุณภาพการ
ตอบถูกต้ อง
เหมาะสม
มากกว่า 90%

ค่าคะแนน
B 24-20
- ส่งงานตรง
เวลาทุกครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กําหนด80 89%
ค่าคะแนน
B 8-7
-คุณภาพการ
ตอบถูกต้ อง
เหมาะสม
มากกว่า 80%

ค่าคะแนน
C19-15
- ส่งงานตรง
เวลา 2 ครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กําหนด70 79%
ค่าคะแนน
C 6-5
-คุณภาพการ
ตอบถูกต้ อง
เหมาะสม
มากกว่า 70%

ค่าคะแนน
D14-10
- ส่งงานตรง
เวลา 2 ครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กําหนด60 69%
ค่าคะแนน
D 4-3
-คุณภาพการ
ตอบถูกต้ อง
เหมาะสม
มากกว่า 60%

ค่าคะแนน
E 10-5
- ส่งงานตรง
เวลา 1 ครัง้
- คุณภาพงาน
ถูกต้ องตาม
กําหนด50 59%
ค่าคะแนน
E 2-1
-คุณภาพการ
ตอบถูกต้ อง
เหมาะสม
มากกว่า 50%

เนื ้อหากิจกรรม
หรื อเป้าหมาย
4. ทดสอบย่อย

ค่าคะแนน
B 8-7
-ความสามารถ
ในการสื่อสาร
-ความถูกต้ อง
เหมาะสมของ
ภาษาใน
สถานการณ์
นันๆมากกว่
้
า
80%

ค่าคะแนน
C 6-5
-ความสามารถ
ในการสื่อสาร
-ความถูกต้ อง
เหมาะสมของ
ภาษาใน
สถานการณ์
นันๆมากกว่
้
า
70%

ค่าคะแนน
D 4-3
-ความสามารถ
ในการสื่อสาร
-ความถูกต้ อง
เหมาะสมของ
ภาษาใน
สถานการณ์
นันๆมากกว่
้
า
60%

ค่าคะแนน
E 2-1
-ความสามารถ
ในการสื่อสาร
-ความถูกต้ อง
เหมาะสมของ
ภาษาใน
สถานการณ์
นันๆมากกว่
้
า
50%

ค่าคะแนน
A 10-9
-ความสามารถ
ในการสื่อสาร
-ความถูกต้ อง
เหมาะสมของ
ภาษาใน
สถานการณ์
นันๆมากกว่
้
า
90%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตาราหลัก
《体验汉语——商务篇》张红、岳薇 高等教育出版社
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
《职场口语》 李淑娟 华语教学出版社
《实用公务汉语》姜春力 华语教学出版社
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
www.baidu.com
www.sogou.com
www.google.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยนถึงการเรี ยนการสอน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.1 การสังเกตระหว่างการสอน
1.2 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในทุกระยะ ตลอดภาคการศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรี ยนรู้จากการถาม-ตอบ การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ การประเมิน
คุณภาพชิ ้นงาน
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้ จากการบันทึกหลังการสอน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน โดยวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนตาม
ความแตกต่างเป็ นรายบุคคล เพื่อสามารถฝึ กฝนได้ ตามความสามารถของตนเอง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนสําคัญ คือ
4.1 การตรวจข้ อสอบ วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนตามข้ อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํา
รายวิชา
4.2 การประเมินตามคุณภาพงาน ความตังใจ
้ การมีสว่ นร่วม ลักษณะนิสยั ความซื่อสัตย์การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี การศึกษา หรื อตามข้ อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ในข้ อ 4 ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น

