รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1574901

อ

สัมมนาภาษาจีน

Chinese Seminar
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ดารารัตน์ อินทรกาเหนิด
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ดารารัตน์ อินทรกาเหนิด (ตอนเรียน UA)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
อ 7103 อ ค

ม
มคอ.3-1

1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางด้าน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน และคอมพิวเตอร์
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการจัดสัมมนา และสามารถจัดสัมมนาได้
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
4) เพื่อให้ ผู้ เรี ยนสามารถน าความรู้ ความเข้า ใจ ตลอดจนประสบการณ์ ต่า งๆที่ ได้ รับ ไปใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานจริง
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษา และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีนาเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ
2) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนาไปใช้ได้จริงหลักผ่านการศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
จัดสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่า งๆ ให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัวและความรับผิดชอบในการทางาน ตามบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นา ทั้งการทางาน
เป็นทีม
Practice organizing seminars to prepare for field experiences by providing personality
development, manners, responsibilities regarding the role of leadership and teamwork.
举办各种不同领域的职业研讨会、讲座、培训活动等，目的是为了提高学
生在行为举止、责任心等各方面的综合素质，培养学生的团队协作能力

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ต่อภาค

การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริม ให้คาแนะนาตามความต้องการ
มม
90 ชั่วโมง
ของ นักศึกษาเฉพาะราย
ภค ม
ต่อภาคการศึกษา
มคอ.3-2

การศึกษา
3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา สามารถใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ต เวิร์ค (Social
Network)
อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด เวลาให้ ค าปรึ ก ษา และแนะน าทางวิ ช าการ 6 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์

มคอ.3-3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
3) มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้

1) จัด กิจกรรมบรรยาย และการจัด สัม มนาใน 1) ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การตรงต่อ

ด้านความรู้
ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่
เกี่ยวกับภาษาจีน การใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ทักษะในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน บุคลิกภาพ
การเขียนRESUME และการอยู่ร่วมกันในสังคม

1) จัดอบรมสัมมนาโดยคณาจารย์ และวิ ทยากร 1) ประเมิ น ผลจากการสอบปากเปล่ า /

ด้านทักษะทางปัญญา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และนาผลที่ได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม

1) เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น 1) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างกว้างขวางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ 2) การปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมฝึกประสบการณ์ เวลาในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2 )อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น และตรงต่อเวลา
ในประเด็นที่กาหนด
2 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
และการทางานเป็นหมู่คณะ

จากภายนอก
2) การสอบปากเปล่า / ประมวลความรู้ทางด้าน
ภาษาจีน
3)การฝึกทักษะและทดสอบทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สอนโดยยึดความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประมวลความรู้ทางด้านภาษาจีน
2) การเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม / สัมมนา
และการจัดทารายงาน
3) การทดสอบทักษะการใช้โปรแกรมคอม
พิวเตอร์

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

30%

1-15

40%

ตามขอบเขตที่ให้ และตรงต่อเวลา
3) การประเมินจากการสอบปากเปล่า
มคอ.3-4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับอาจารย์ผู้สอน
2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในงาน / กิจกรรมที่มอบหมายให้
ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา

1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นใน

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาจีนในการนาเสนองานผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
2) ทักษะการนาเสนอ RESUME โดยใช้เครื่องมือ
และรูปแบบที่เหมาะสม

1) อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานและติดต่อผ่าน

1) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยอาจารย์แนะนาแหล่งข้อมูลภาษาจีนที่น่า
สนใจ

ในการติดต่อ ส่งงาน และสืบค้นได้
2) การจัดกิจกรรม วิธีการนาเสนอ และ
รูปแบบในการนาเสนอ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

10%

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการเข้าร่วม

เรื่องที่เรียนอย่างกว้างขวาง
กิจกรรม
2) สอนให้นักศึกษารู้จักการรับฟัง แลกเปลี่ยน
2) ประเมินจากการจัดสัมมนา
ความคิดเห็น และฝึกการทางานและการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
มคอ.3-5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1 . แ น ะ น า ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า
วัต ถุ ป ระสงค์ ข อบเขตของเนื้ อ
หาวิชาแนวทางในการเรียนการ
สอน

(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. อธิบายเนื้อหารายวิชา
การจัดการเรียนการสอน
รวมถึงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

2
(3 ชม.)

1. ประชุมกลุ่มเพื่อหาความต้อง กิจกรรมการเรียนการสอน :
การในการฝึกอบรม
1. การประชุมร่วมกันของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

3
(3 ชม.)

1. ค ว ามรู้ เกี่ ย ว กั บ ก ารจั ด กิจกรรมการเรียนการสอน :
สัมมนา
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา

สือ่

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1.รายละเอี ยดของ
รายวิชา
2.เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. ppt
1. ppt
2.
เอกสาร
ประกอบการสอน

1.
อ
อ.
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ
ผู้เรียน

1. ppt
2. เอกสาร
ประกอบการสอน

1.
อ
อ.
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ
ผู้เรียน


1.
อ
อ.
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ
ผู้เรียน


มคอ.3-6

สัปดาห์
(ช.ม)
4

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

(3 ชม.)

1.การสัมมนาให้ความรู้แก่
นักศึกษาครั้งที่ 1 ด้าน
บุคลิกภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การให้ความรู้ทางด้านการแต่งกาย แต่งหน้า และทรงผม
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

1.ppt
1.
อ
อ.
2.
เอกสาร 2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ
ประกอบการสอน ผู้เรียน


5
(3 ชม.)

1. การสั ม มนาให้ ค วามรู้ แ ก่ กิจกรรมการเรียนการสอน :
นั ก ศึ ก ษ า ค รั้ ง ที่ 2 ด้ า น 1. การให้ความรู้ทางด้านบุคลิกภาพ ท่าทาง การเดิน การนั่ง
บุคลิกภาพ
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

1.ppt
1.
อ
อ.
2.
เอกสาร 2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ
ประกอบการสอน ผู้เรียน


1. การสัมมนาให้ความรู้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ppt
1.
อ
อ.
6
นั ก ศึ ก ษ า ค รั้ ง ที่ 3 ด้ า น 1. การให้ ค วามรู้ ท างด้ า นมารยาท การปฏิ บั ติ ต นตาม 2.
เอกสาร 2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ
(3 ชม.) มารยาททางสังคม
กาละเทศะทีถ่ ูกต้อง
ประกอบการสอน ผู้เรียน

2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
7
1. การสั มมนาให้ ความรู้ แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) นั ก ศึ ก ษาครั้ ง ที่ 4 ด้ า นการ 1. การให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการเขียน RESUME
เขียน RESUME
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

1. ppt
1.
อ
2.
เอกสาร 2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ
ประกอบการสอน ผู้เรียน
3. อภ
1. ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ppt
1.
อ
ทดสอบความสามารถในการใช้ 1. อบรมทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร์ และทดสอบทั ก ษะ 2.
เอกสาร 2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ

อ.
อ

อ.
อ
มคอ.3-7

สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่

8
โ ป รแ กร มค อม พิ ว เต อร์ ท า คอมพิวเตอร์ (ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ในการดาเนินการ อบรม ประกอบการสอน
(3 ชม.) portfolio
และทดสอบ)
9
1. การทดสอบประมวลความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) (ปากเปล่า) ทางภาษาจีน ครั้งที่ 1. การสอบปากเปล่า นักศึกษากลุ่มที่ 1
1

10
1. การทดสอบประมวลความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) (ปากเปล่า) ทางภาษาจีน ครั้งที่ 1. การสอบปากเปล่า นักศึกษากลุ่มที่ 2
2

11
1. การทดสอบประมวลความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) (ปากเปล่า) ทางภาษาจีน ครั้งที่ 1. การสอบปากเปล่า นักศึกษากลุ่มที่ 3
3

12
(3 ชม.)

1. เตรียมการจัดสัมมนา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เลือกประธานจัดสัมมนา
แบ่งหน้าที่ทางาน

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ผู้เรียน



1.ppt
1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ.
2.
เอกสาร ผู้เรียน
อ
ประกอบการสอน 2.การตรงต่อเวลา

3. ผลจากการทดสอบ

1.ppt
1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ.
2.
เอกสาร ผู้เรียน
อ
ประกอบการสอน 2.การตรงต่อเวลา

1.ppt
1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ.
2.
เอกสาร ผู้เรียน
อ
ประกอบการสอน 2.การตรงต่อเวลา

1.ppt
1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ.
2.
เอกสาร ผู้เรียน
อ
ประกอบการสอน 2.การตรงต่อเวลา

มคอ.3-8

สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
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1. ดาเนินการจัดสัมมนา
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ppt
1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ.
1. นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น จั ด สั ม มนา ทุ ก คนท าหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ 2.
เอกสาร ผู้เรียน
อ
มอบหมาย
ประกอบการสอน 2.การตรงต่อเวลา
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1. สรุปผลการสัมมนา
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. อภิปรายสรุปและให้ข้อเสนอแนะ

1.ppt
1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ.
2.
เอกสาร ผู้เรียน
อ
ประกอบการสอน 2.การตรงต่อเวลา


15
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การประชุมร่วมกันของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

1. ppt
1. สั ง เกตการมี ส่ ว นร่ ว ม อ.
2.
เอกสาร ความสามารถความตั้งใจ
อ
ประกอบการสอน 2. การตรงต่อเวลา


1. สรุปและประเมินผล

มคอ.3-9

5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
1) การวัดผล :
- การเข้าร่วมกิจกรรม / การอบรมสัมมนา 40%
- การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 30%
- การทดสอบความรู้ 30%
เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
(ไม่ม)ี
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
(ไม่ม)ี
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.baidu.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
1) การสนทนากลุ่มและเดี่ยวระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
2) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
มคอ.3-10

1) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเข้าร่วมกิจกรรม
2) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระยะ ตลอดภาคการศึกษา
3) การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การถาม-ตอบ การทดสอบย่อย
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการบันทึกหลังการสอน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์ผู้เรียนตามความ
แตกต่างเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถฝึกฝนได้ตามความสามารถของตนเอง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน การอภิปรายกลุ่ม
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
2) ตั้งคณะกรรมการประจาสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายวิชา คะแนนและเกณฑ์
การตัดสินผลการเรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยีสารสน
เทศ
การจัดการเรียนรู้

คะแนน
สอบ




พฤติกรรมความรับผิดชอบและการมี การนาเสนอผลงานด้วยทักษะการ
ส่วนร่วมในการทางาน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/ การสื่อสาร/
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ














7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
การศึกษา หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในข้อ 4 ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น

มคอ.3-11

