รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 1552919
1.2 จานวนหน่วยกิต

ชื่อวิชา ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Basic Chinese Grammar

3(3-0-6)

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
1) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง
2) อาจารย์ผสู้ อน : อาจารย์ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง
1.5 ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ปีการศึกษาที่2/2561 ชั้นปีที่2
1.6 รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้องเรียน 1208
1.9 วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักไวยกรณ์จีนเบื้องต้น ตลอดจนสามารถนาความรู้ทางภาษาจีนและ
ประสบการณ์ไปร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาและนาความรู้ทางภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ได้จริง
มคอ.3 -1

3) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
4) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสม
สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูด การเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการ
นาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการฝึกนารูปประโยคที่เรียนมาใช้จริง
ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน และแบบฝึกหัด

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนด้านรูปแบบและหน้าที่ โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ชนิดของคา การ
สร้ างคา ประโยคบอกเล่ า ประโยคคาถาม ประโยคคาสั่ ง และประโยคอุทาน ฝึ ก การใช้กริยาให้
สอดคล้องกับประธาน การใช้กาลและกรรมวาจก โดยบูรณาการกับทักษะการฟัง พูด การอ่านและ
การเขียน
Study forms and functions, sentence structures, word classes, word formation,
affirmatives, interrogatives, directives and exclamations. Practice using subject-verb
agreement integrated with listening, speaking, reading and writing skills.
3.2 จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

45ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบตั /ิ
งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มี

6 ชั่วโมง / สัปดาห์

3.3 จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งระบุชอ่ งทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1. อาจารย์ประจารายวิชา สามารถใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค
(Social Network) Wechat Line
2. อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
มคอ.3 -2

ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม
เคารพในสิทธิ และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญได้
ด้านความรู้
2.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และเนื้ อ หาสาระส าคั ญ ของ
ร า ย วิ ช า ในห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาจีน
2.2 สามารถน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ไปร่วมพัฒนา แก้ไข
ปั ญ ห า แ ล ะ น า ค ว า ม รู้ ท า ง
ภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2.3 สามารถประยุก ต์ ใ ช้ศ าสตร์
ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และ
สามารถด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1) อาจารย์ผู้สอนทุก
คนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา
2) ฝึกให้นักศึกษามี
ความคิดที่เห็น
ประโยชน์ส่วนร่วมเป็น
สาคัญ

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ อภิปราย
แสดงความเห็น

1-15

5%

1) อาจารย์ผู้สอนนา
เนื้อหานอกจาก
บทเรียนในห้องเรียน
มาให้นักศึกษา เช่น
หนังสือนิทานที่มี
ไวยากรณ์พื้นฐาน มา
ให้นักเรียนศึกษา
เพิ่มเติม
2) ให้นักศึกษาไป
ค้นคว้าข้อมูลจาก
หอสมุดที่ตา่ งๆ

1) ประเมินจากการ
2,3,4,6
การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน
2) การสอบปลายภาค
16
เรียน
3) ประเมินจากการใช้หลัก 5,8,10,11
ไวยากรณ์

40%

มคอ.3 -3

ผลการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนา

คุณภาพ
ด้านทักษะทางปัญญา
3 . 1 ส า ม า ร ถ คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถค้ น คว้ า ศึ ก ษา
วิเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์ความรู้
และทั ก ษะทางภาษาจี น เพื่ อ ใช้
ประกอบอาชี พ และด าเนิ นชีวิ ต
ในสังคมได้เป็นอย่างดี
3.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.4 สามารถนาความรู้และทักษะ
ทางภาษาจีนไปพัฒนาหน่วยงาน
สังคม และประเทศชาติได้อย่า ง
เหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสาร
กั บ ผู้ อื่ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งและ
หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
4.2 มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี จิ ต
สาธารณะ มี ค วามเข้ า ใจผู้ อื่ น
เคารพในสิทธิและความมีคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น
4.3 สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ
ความขั ด แย้ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
ก า ร ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ 4.4 มี ค วาม
รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) ให้นักศึกษาคิดอย่าง 1) ประเมินจากความ
เป็นระบบโดยการนา เหมาะสมถูกต้องของ
ไวยากรณ์พื้นฐานมาแต่ง การใช้หลักไวยากรณ์
ประโยค และนาไปใช้ 2) ประเมินจากการนา
อย่างเหมาะสม
คาชนิดต่างๆมาทาให้มี
2) แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล ความหมาย และใช้
เกี่ยวกับโครงสร้าง
อย่างถูกต้อง
ประโยค ชนิดของคา การ 3) การสอบปลายภาค
สร้างคา ประโยคบอกเล่า เรียน
คาถาม คาสั่ง เป็นต้น

1) กาหนดกิจกรรมให้
มีการทางานเป็นกลุ่ม
การเรียนแบบมีส่วน
ร่วม

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของ
นักศึกษาในการทางาน
กลุ่ม
2) สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

5,8,10,11

40%

5,8,10,11

16

2,3,4,6

5%

2,3,4,6

มคอ.3 -4

ผลการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนา

วิธีการสอน

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ 1) ให้สืบค้นและทา
และอุ ปกรณ์ ที่ จาเป็ นต่ อการใช้ รายงานด้วย
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สามารถสื่อ สารทั้งด้า นการ
พูด การเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการ
นาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5. 3 ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สารและ
สืบค้นได้เป็นอย่างดี
5.4 สามารถใช้ข้อมูลสถิติและตัวเลข ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1) ประเมินจาก
นาเสนอข้อมูล
ไวยากรณ์ในบทเรียน
มานาเสนอโดยใช้การ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทา
รายงาน

11,13

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตวั เข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
- แนะนาลักษณะวิชา
(3 ชม.) วัตถุประสงค์ แนวการสอน การ
วัดและประเมินผล
- ทบทวนสัทอักษรพินอิน
- ทบทวนคาศัพท์พื้นฐานต่างๆ
- ทาการทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผูส้ อน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. แนะนาลักษณะวิชา วัตถุประสงค์ แนวการสอน การ
วัดและประเมินผล
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน
3. บรรยายเพื่อทบทวนสัทอักษรพินอิน และคาศัพท์
พื้นฐานต่างๆ
4. บรรยาย ลักษณะพิเศษทางไวยากรณ์ของภาษาจีน
กิจกรรม/ใบงาน :
-

1. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3. PowerPoint

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

มคอ.3 -5

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2
- 词素及构词法
(3 ชม.) เรียนหน่วยคาและวิธีสร้างคา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายภาพรวม ไวยากรณ์ภาษาจีนคล้ายคลึงกับ
ภาษาไทยเกือบทุกด้านและทุกระดับชั้นของภาษา ทั้ง
ศัพท์ วลี และประโยค ขณะเดียวกันก็มคี วามแตกต่างใน
รายละเอียดบางประการ อาจารย์ผู้สอนจะอธิบายถึง
ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน และภาษาไทย
2. กิจกรรมกลุ่ม “แบ่งแยก หน่วยคา คาเดี่ยว คาผสม
การสร้างคา”กิจกรรมนี้เน้นการเรียนรู้ จดจาประเภท
ของคา และความแตกต่างระหว่างหน่วยคา ที่มี
ความหมาย（人、手、天、鸟） และไม่มี
ความหมาย（们、者、员、然）รวมถึงคา
ผสม การสร้างคาเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ ซึ่งกิจกรรม
กลุ่มนี้แบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยมีการ์ดตัวอักษรจีนที่เป็น
หน่วยคาที่มีความหมาย และไม่มีความหมายให้นกั เรียน
ทั้งสองกลุ่ม แข่งขันแยกประเภทของคา รวมถึงผสมคา
และแปลความหมายที่เกิดขึ้นใหม่
กิจกรรม/ใบงาน :
-

3
- （词）ประเภทของคาจีน
(3 ชม.) และความสาคัญทางไวยากรณ์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวน การสร้างคา จากกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว
2. กิจกรรม “แบ่งประเภท ชนิดของคา”ประเภทคาใน
ภาษาจีนแบ่งเป็น13 ประเภท อาทิเช่น คานาม คากริยา
คาคุณศัพท์ คาอุทาน ฯลฯ
3. บรรยาย ลักษณะสาคัญทางไวยากรณ์
กิจกรรม/ใบงาน :
-

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ความเห็น

ผูส้ อน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
3) ประเมินจากการ
การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน
4) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของ
นักศึกษาในการ
ทางานกลุ่ม
5) สังเกตจาก
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. กล่องบัตร
ชนิดคา

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
3) ประเมินจากการ
การมีส่วนร่วมในการ

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

มคอ.3 -6

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน
4) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของ
นักศึกษาในการ
ทางานกลุ่ม
5) สังเกตจาก
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ผูส้ อน

4
- กิจกรรม “汉语桥
(3 ชม.) ”กิจกรรมนอกชั้นเรียน เรียนรู้
ไวยากรณ์ของประโยค และ
เรียนรู้ คานาม และคากริยา（
名词、动词）

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. กิจกรรม “汉语桥”คือกิจกรรมที่สานสัมพันธ์
วัฒนธรรมจีนอย่างบูรณาการ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)
การเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่รวมศาสตร์ต่างๆเข้า
ด้วยกัน อาทิเช่น ตัวอักษรจีน ไวยากรณ์ คาศัพท์จีน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.
2.

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. บัตรคา

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
3) ประเมินจากการ
การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน
4) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของ
นักศึกษาในการ
ทางานกลุ่ม
5) สังเกตจาก
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

5
- บรรยาย คากริยานุเคราะห์
(3 ชม.) คาคุณศัพท์ คากริยา และคา
วิเศษณ์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย คากริยานุเคราะห์ คาคุณศัพท์ คากริยา และ 1. เอกสาร
คาวิเศษณ์
ประกอบการ
1.1 คาคุณศัพท์（形容词） ประเด็นพึงสังเกต
เรียน

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

มคอ.3 -7

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

หน้าที่ของคาคุณศัพท์ โครงสร้างคานาม“คาคุณศัพท์ +
的”การจับคู่ระหว่างคาคุณศัพท์กับคานาม และ
คาคุณศัพท์ที่ใช้เป็นบทกริยาไม่ได้
1.2 คากริยา ข้อควรระวังในการใช้คากริยา คากริยาที่มี
การใช้ค่อนข้างพิเศษ
1.3 คากริยาวิเศษณ์（副词） คือ คาที่ขยาย
คากริยาหรือคาคุณศัพท์ เพื่อแสดงเวลาระดับความ
เข้มข้น ขอบเขต การซ้า การปฏิเสธ ความเป็นไปได้
หรือน้าเสียงชนิดต่างๆ เช่น ค่อนข้างสวย ดีใจเป็นพิเศษ
แพงมาก
2. กรณีศึกษาตัวอย่างบทความ พัฒนาการวิเคราะห์
และสังเคราะห์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทาแบบฝึกหัดเรื่องคากริยานุเคราะห์ คาคุณศัพท์
คากริยา และคาวิเศษณ์ เพื่อเป็นการฝึกฝนและทดสอบ
ความเข้าใจ
6
- บรรยาย และทากิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. กิจกรรม“นับเลขบอกเวลา และซื้อของทองเงิน”
(3 ชม.) เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขจีน
โดยการถาม วัน เดือน ปี และ
2. บรรยาย อภิปราย คาบอกจานวน
เรียนรู้คาสรรพนามในการทักทาย 3. บรรยาย และอภิปราย สรรพนาม คือ คาใช้เรียกแทน
คานาม คากริยา คาคุณศัพท์ คาบอกจานวนหรือ
คากริยาวิเศษณ์ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ คือ 1.บุรุษ
สรรพนาม（人称代词）2. นิยมสรรพนาม（
指示代词） 3. ปฤจฉาสรรพนาม（疑问代
词）
กิจกรรม/ใบงาน :
-

สือ่ ทีใ่ ช้

2. แบบฝึกหัด
(งานเดี่ยว)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. บัตรคา

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
3) ประเมินจากความ
เหมาะสมถูกต้องของ
การใช้หลักไวยากรณ์
4) ประเมินจากการ
นาคาชนิดต่างๆมาทา
ให้มีความหมาย และ
ใช้อย่างถูกต้อง

ผูส้ อน

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
3) ประเมินจากการ
การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน
4) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของ
นักศึกษาในการ
ทางานกลุ่ม
5) สังเกตจาก
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

มคอ.3 -8

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
7
- บรรยาย
(3 ชม.) （副词）คาวิเศษณ์
（介词）คาบุพบท
（连词）คาสันธาน

8
(3 ชม.)

สอบกลางภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผูส้ อน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย และอภิปรายร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับผู้เรียน
เกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญ และหน้าที่ของคาใน
องค์ประกอบของประโยค
กิจกรรม/ใบงาน :
-

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

กิจกรรมการเรียนการสอน :
กิจกรรมการสอบ

ข้อสอบ

อ. ณภัคกัญญา
1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน ตรารุง่ เรือง
การตรงต่อเวลา การ
ไม่ทุจริตในการสอบ
2) ประเมินจากความ
เหมาะสมถูกต้องของ
การใช้หลักไวยากรณ์
3) ประเมินจากการ
นาคาชนิดต่างๆมาทา
ให้มีความหมาย และ
ใช้อย่างถูกต้อง

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การแสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เช่น การส่งงานตรง
เวลา การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

9
- บรรยาย（句子）
(3 ชม.) รูปประโยคพื้นฐาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย และอภิปรายร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับผู้เรียน
เกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญ และส่วนประกอบของ
ประโยค ซึ่งรวมไปถึง ประธาน บทกริยา บทกรรม บท
ขยายคานาม
กิจกรรม/ใบงาน :
-

10
- บทขยายของประโยค
(3 ชม.) - บทขยายนาม
- บทขยายบทกริยา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย และอภิปรายร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับบทขยาย
นามกับ “的、地、得”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทาแบบฝึกหัดเรื่องบทขยายนามกับ “的、地、
得”

มคอ.3 -9

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ทีใ่ ช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
3) ประเมินจากความ
เหมาะสมถูกต้องของ
การใช้หลักไวยากรณ์
4) ประเมินจากการ
นาคาชนิดต่างๆมาทา
ให้มีความหมาย และ
ใช้อย่างถูกต้อง

ผูส้ อน

11
- บทเสริม ของประโยค
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย บทเสริมคือ คาหรือวลีที่ตามหลังบทกริยา
เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวกับผล ระดับความเข้มข้น
ทิศทางการเคลื่อนไหว บทเสริมประเภทที่บอกจานวน
ฯลฯ
2. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทาแบบฝึกหัดเรื่องบทเสริมของประโยค

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. แบบฝึกหัด
4. เว็บไซท์

1) ประเมินจาก
อ. ณภัคกัญญา
พฤติกรรมในชั้นเรียน ตรารุง่ เรือง
การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
3) ประเมินจากความ
เหมาะสมถูกต้องของ
การใช้หลักไวยากรณ์
4) ประเมินจากการ
นาคาชนิดต่างๆมาทา
ให้มีความหมาย และ
ใช้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจาก
นาเสนอข้อมูล
ไวยากรณ์ในบทเรียน
มานาเสนอโดยใช้การ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทา
รายงาน

12
ทดสอบย่อย
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทดสอบย่อย เพื่อประเมินผลการเรียน และทบทวน
บทเรียนที่เรียนผ่านมา
กิจกรรม/ใบงาน :
-

ข้อสอบ

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การตรงต่อเวลา การ
ไม่ทุจริตในการสอบ

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
13
- รูปประโยคพิเศษ
(3 ชม.)
特殊句型

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ทีใ่ ช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประโยคในภาษาจีนที่มีความพิเศษ เช่น
ประโยคคาถามแบบยืนยัน ประโยคปฏิเสธ （正反
疑问句），ประโยคกรรมคู่ （双宾语句
），ประโยคควบตาแหน่ง（兼语句），
ประโยค “把”ฯลฯ
2. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต
กิจกรรม/ใบงาน :
-

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. บัตรคาศัพท์
4. เว็บไซท์

1) ประเมินจาก
อ. ณภัคกัญญา
พฤติกรรมในชั้นเรียน ตรารุง่ เรือง
การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
3) ประเมินจาก
นาเสนอข้อมูล
ไวยากรณ์ในบทเรียน
มานาเสนอโดยใช้การ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทา
รายงาน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้นเรียน
การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์
อภิปราย แสดง
ความเห็น
ประเมินจากคะแนน
การสอบ

อ. ณภัคกัญญา
ตรารุ่งเรือง

14
- อเนกรรถประโยค 复句
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย ความหมายของอเนกรรถประโยคของจีนมีกี่
ประเภท มีความแตกต่างจากภาษาไทยมากน้อยเพียงใด
2.อธิบาย ภาษาสัญลักษณ์ของการเขียนบทความของ
ภาษาจีน ตัวอย่าเช่น （）！，？：；
《》
กิจกรรม/ใบงาน :
-

15
ทบทวนและสรุปรายวิชา และ
(3 ชม.) ทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
ทบทวนบทเรียนสรุปเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน

16

ข้อสอบ

สอบปลายภาค

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผูส้ อน

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
- คะแนนปลายภาค

ร้อยละ 70
ร้อยละ 30
มคอ.3 -11

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ไวยากรณ์ภาษาจีน（汉语语法）
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. 陈阿宝。现代汉语概论。北京：北京语言大学出版社，
2005.
2. 戴雪梅，张若莹。实用汉语语法三百点。北京：新世界出
版社，1999。
3. 刘月华等。实用现代汉语语法。北京：商务印书馆，2001。
4. 杨润陆，周一民。现代汉语。北京：北京师范大学出版社，
2004。
5. 张斌。新编现代汉语。上海：复旦大学出版社，2002。
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.baidu.com
www.sina.com
www.sogou.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

มคอ.3 -12

การประเมินผลประสิทธิภาพในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนการสอนโดย
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตระหว่างการสอน
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระยะ ตลอดภาคการศึกษา
3. การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
การประเมินชิ้นงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการบันทึกหลังการสอน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน และระยะเวลาในการเรียน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนสาคัญ คือ
ส่วนที่ 1 โดยตรวจข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและ
ประเมินผลประจารายวิชา
ส่วนที่ 2 การประเมินตามคุณภาพงาน ความตั้งใจ การมีส่วนร่วม ลักษณะนิสัย ความซื่อสัตย์
การตรงต่อเวลาของนักศึกษา แต่ละบุคคลเป็นสาคัญ
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีสว่ นร่วมใน
การทางาน

งานทีไ่ ด้รบั
การนาเสนอผลงาน
มอบหมาย
ด้วยทักษะการ
(แบบฝึกหัด โครงงาน วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
รายงาน)
การสือ่ สาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ





ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

คะแนนสอบ
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วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีสว่ นร่วมใน
การทางาน

คะแนนสอบ

งานทีไ่ ด้รบั
การนาเสนอผลงาน
มอบหมาย
ด้วยทักษะการ
(แบบฝึกหัด โครงงาน วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
รายงาน)
การสือ่ สาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการกาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังนี้
1) ทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและแผนการ
จัดการเรียนการสอน
2) พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบรายวิชาตามผลการเรียนรู้วัตถุประสงค์และคาอธิบาย
รายวิชา
3) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
4) ประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของภาคเรียนนั้นๆ
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