รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1571#$# ภาษาจีน %
2. จํานวนหน่ วยกิต
&(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ประเภทวิชาบังคับเลือก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ Wu hua chun อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
5. ภาคการศึกษา/ชัน4 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที?1 ชันปี
@ ที? A
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ภาษาจีน # - B
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง4 ล่ าสุด
ธันวาคม $BBB

1

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื?อฝึ กทักษะขันสู
@ งของภาษาจีนในทักษะ A ด้ าน และสามารถนําเสนอรายงานและอภิปรายเป็ นภาษาจีนได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื?อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนําภาษาจีนไปใช้ ได้ จริ งในสถานการณ์จริ ง เพื?อนําไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะขันสู
@ งด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน สามารถสรุ ปใจความสําคัญได้ การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม่
เป็ นต้ น
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
45ชัว? โมง / ภาค
สอนเสริ ม ให้ คําแนะนํา
ไม่มี
6ชัว? โมง / สัปดาห์
การศึกษา
ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกําหนดวัน เวลาในการให้ คําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแก่ผ้ เู รี ยนสัปดาห์ละ % ชัว? โมงตาม
ความสมัครใจ

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้ องพัฒนา
1.1.1 รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รู้จกั การทํางานเป็ นทีม
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
1.1.3 ความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื?น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื?น
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายงานการศึกษาด้ วยตนเองเป็ นรายบุคคล
1.2.2 มอบหมายงานการศึกษาด้ วยตนเองเป็ นรายกลุม่
2

1.2.3 การกําหนดเวลาเข้ าห้ องเรี ยน และส่งงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
#.&.# ดูคณ
ุ ภาพของงานที?นําเสนอ
#.&.$ สังเกตพฤติกรรมในการทํางานทังกลุ
@ ม่ และรายบุคคล
#.&.& ตรวจสอบจากการตรงต่อเวลาในการเข้ าห้ องเรี ยน และในการส่งงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ทางด้ านการออกเสียงในภาษาจีนได้ อย่างถูกต้ อง
2.1.2 มีความรู้ในการฟั งภาษาจีนที?เป็ นสําเนียงของเจ้ าของภาษาได้ ถกู ต้ องและเข้ าใจ
2.1.3 มีความรู้ในภาษาจีนขันสู
@ ง สามารถใช้ ประโยคซับซ้ อนในการสนทนา
$.#.A สามาถเขียนตัวอักษรจีนได้ ถกู ต้ องตามลําดับขีด
$.#.B เข้ าใจไวยากรณ์ภาษาจีนขันสู
@ ง
2.2 วิธีการสอน
$.$.# การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั กิ ารออกเสียงภาษาจีนที?ถกู ต้ อง
$.$.& การทดสอบก่อน และหลังการเรี ยนการสอน
$.$.A ให้ ทําแบบฝึ กหัดเพื?อทบทวนความรู้ ความเข้ าใจ
$.$.B การทดสอบเดี?ยวและเป็ นกลุม่
$.$.% การใช้ กิจกรรมเช่นบทบาทสมมุติ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
@ ยน และบุคลิกภาพ
$.&.$ แบบฝึ กหัด และงานที?มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 ทดสอบย่อย
2.3.Aสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้ องพัฒนา
3.1.1 การคิด วิเคราะห์ นําเสนองานที?ได้ รับมอบหมายได้ อย่างเป็ นระบบถูกต้ อง สามารถสืบค้ น ตีความ
ประเมินข้ อมูลต่างได้ และนํามาปรับใช้ ในสถานการณ์จําลอง
3.1.2 สามารถใช้ ภาษาจีนขันพื
@ @นฐานในทักษะ A ด้ านได้ ถกู ต้ อง
3.2 วิธีการสอน
3

3.2.1 การมอบหมายงานและกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม และฝึ กฝน
&.$.& การนําเสนอผลงานรายบุคคลและรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีส่วนร่วมในชันเรี
@ ยน
3.3.2 แบบฝึ กหัด และคุณภาพงานที?มอบหมาย
3.3.3 ทดสอบย่อย
3.3.4 สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
A.#.# การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยน และผู้สอน
4.1.2 สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที?ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
@
ม่ และงานเดี?ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุม่
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
B.#.# สามารถใช้ Power Point และสื?อมัลติมีเดียในการนําเสนองานที?ได้ รับมอบหมาย
B.#.$ สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที?นา่ เชื?อถือ
B.#.& สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ Power Point และสื?อมัลติมีเดียที?นา่ สนใจ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชันเรี
@ ยน
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที?น่าเชื?อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที?ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการใช้ สื?อจากการนําเสนอหน้ าชันเรี
@ ยน

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

4

สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

1

- แนะนําลักษณะวิชา วัตถุประสงค์
แนวการสอน การวัดและประเมินผล

3

2

ส่วนประกอบ ลักษณะ การออก
เสียงของภาษาจีน บรรยายบทที? #
การทักทายเป็ นภาษาจีน

3

&

บรรยายบทที? $ และ & เวลา อากาศ
สถานที?ตา่ งๆ

3

A

บรรยายบทที? A การรับประทาน
อาหาร
ทดสอบย่อย อ่านตัวบทครัง@ ที?#

3

B

บรรยายบทที? B การซื @อของ
ทดสอบย่อย อ่านตัวบทครัง@ ที? $
ทดสอบย่อย สนทนาตามหัวข้ อครัง@
ที? #

3

6

บรรยายบทที? % การขนส่งและ
สื?อสาร
ทดสอบย่อย อ่านตัวบทครัง@ ที? &
ทดสอบย่อย สนทนาตามหัวข้ อครัง@
ที? $

3

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
มคอ 3
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ใช้ การจับฉลากบัตร
สถานการณ์จําลอง

ผู้สอน

อ.Wu hua chun

อ.Wu hua chun

อ.Wu hua chun

อ.Wu hua chun

อ.Wu hua chun

อ.Wu hua chun

5

สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)

ผู้สอน

]

บรรยายบทที? ]การติดต่อสื?อสาร
ทดสอบย่อย อ่านตัวบทครัง@ ที? A
ทดสอบย่อย สนทนาตามหัวข้ อครัง@
ที? &

3

บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint

อ.Wu hua chun

8

ทดสอบย่อยการฟั งครัง@ ที? #โดยใช้
สื?อประกอบ

3

อ.Wu hua chun

9
10

สอบกลางภาค
บรรยายบทที? b การเรี ยนและ
ทํางาน
ทดสอบย่อย อ่านตัวบทครัง@ ที? B
ทดสอบย่อย สนทนาตามหัวข้ อครัง@
ที? A

3
3

บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
สื?อต่างๆ เช่น CDเพลง
ภาพยนตร์
ข้ อสอบ
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint

11

บรรยายบทที? c การพักผ่อน
ทดสอบย่อย สนทนาตามหัวข้ อครัง@
ที? B

3

บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint

อ.Wu hua chun
อ.Wu hua chun

อ.Wu hua chun

6

สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

12

บรรยายบทที? #d การท่องเที?ยว
ทดสอบย่อยการฟั งครัง@ ที? $ โดยใช้
สื?อประกอบ

3

#3

จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ

3

14

3

15

ทดสอบย่อยการเขียน การเขียน
บทความตามหัวข้ อกําหนด
ทบทวนบทเรี ยนทังหมด
@

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
สื?อต่างๆ เช่น CDเพลง
ภาพยนตร์
สื?อตามนักศึกษา
นําเสนอ

&

เอกสารประกอบการ
เขียนบทความ
เอกสารประกอบการ
สอน
ข้ อสอบ

ผู้สอน

อ.Wu hua chun

อ.Wu hua chun

อ.Wu hua chun
อ.Wu hua chun
อ.Wu hua chun

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที

ผลการเรียนรู้

1
การสอบ

การสอบย่อย
-สอบฟั ง
-สอบพูด
-สอบอ่าน
-สอบเขียน

วิธีการประเมิน

- ฟั งตามที?กําหนดไว้ ถกู ต้ อง
-สนทนาตามสถานการณ์ที?กําหนดได้ ถกู ต้ องทัง@
ภาษาและออกเสียง
-อ่านเอกสารต่างๆทีก? ําหนดได้ ถกู ต้ อง
----เขียนตัวอักษรจีนได้ ถกู ต้ องตามหลักไวยากรณ์
และลําดับขีด

สัปดาห์ ที
ประเมิน

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผ
ล
40%
b,12
10%
5,6,7,10,11, 10%
13
4,5,6,7,10 10%
14
10%

7

2
การเข้ า
ชันเรี
@ ยน
และงาน
3
สอบ
กลาง
ภาค
A
สอบ
ปลาย
ภาค

การเข้ าชันเรี
@ ยน

สอบกลางภาค

-เช็ครายชื?อการเข้ าห้ องและการมาสาย ความ
ตังใจ
@ และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
-ความตรงเวลาและคุณภาพการส่งการบ้ าน
แบบฝึ กหัด งานที?มอบหมาย
ทดสอบกลางภาคเรี ยนบทที? #-B

สอบปลายภาค

ทดสอบปลายภาคเรี ยนบทที? #- #d

งานที?มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

5%
5%

c

20%

16

30%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
แบบเรี ยนภาษาจีน Everyday Chinese
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ภาษาจีน
1. 姜丽平主编《体验汉语基础教程：泰语版 1》，高等教育出版
社，2008 年.
2. 叶蜚声、徐通锵著《语言学纲要》，北京大学出版社，2006 年.
3. 黄伯荣、廖序东主编《现代汉语》，高等教育出版社，2005 年.
4. 张斌《新编现代汉语》，复旦大学出版社，2002 年.
5. 邵敬敏主编《现代汉语通论》，上海教育出版社，2001 年.

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.baidu.com
www.sina.com
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www.sogou.com

หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
- การสังเกตจากพฤติกรรมผู้เรี ยน
- แบบสอบถามต้ นภาคและปลายภาคการศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
ใช้ การเก็บข้ อมูลเช่นการสังเกตการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตรผลสัมฤทธิoทางการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษานักศึกษาการเขียนประเมินผู้สอนและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรงและการทวน
สอบผลสัมฤทธิoประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิQของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิoในรายหัวข้ อตามที?คาดหวังจากการเรี ยนรู้
รายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ การตอบแบบสอบถามปลายภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที?ได้ จากการทําแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการสอน ผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิo
ประสิทธิผลรายวิชามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทุกปี

9

