รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1572702 วิชา ภาษาจีนเพื&อการบริ การ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุม่ วิชาภาษาจีน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ ฌานนท์ สุทธวีร์กลุ
อาจารย์ นพรัตน์ ขนบธรรมกุล
อาจารย์ วาทินี ดลใจเจริ ญผล
อาจารย์ รัตน์ชนก นิภาวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชัน4 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที& 1 / ทุกชันปี
8
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง4 ล่ าสุด
31 ตุลาคม 2555
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื&อให้ เรี ยนรู้ โครงสร้ างของการเขียนตัวอักษรจีนได้ ถกู ต้ องตามหลักการเขียน และสามารถใช้ คําศัพท์
วลี หรื อประโยคเชิงซ้ อน ที&มีโครงสร้ างทางไวยากรณ์ที&ซบั ซ้ อนขึ 8น เพื&อใช้ ในการสื&อสารได้ สามารถนําความรู้ ที&
ได้ เรี ยนมาปรับใช้ ในการทํางานในสายงานบริ การ โรงแรม การท่องเที&ยว หรื อธุรกิจสายการบินได้ และยังสร้ าง
ประโยคในรูปแบบอื&นๆ ได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื&อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถออกเสียงต่างๆในระบบการออกเสียงได้ อย่างถูกต้ อง
2. เพื&อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนอักษรจีนได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการเขียน
3. เพื&อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างคําศัพท์ที&มีความหมายอื&นจากคําศัพท์พื 8นฐานที&ได้ เรี ยน
4. เพื&อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนําความรู้ที&เรี ยนไปใช้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
5. เพื&อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ ถึงโครงสร้ างทางไวยากรณ์ในภาษาจีนที&ซบั ซ้ อนขึ 8น
6. เพื&อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที&ดีตอ่ ภาษาจีน และมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะทัง8 4 อย่างบูรณาการเพื&อการติดต่อสื&อสารในชีวิตประจําวัน โดยเน้ นการฟั ง
และการพูด ในสถานการณ์ จําลองในการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ การ เรี ยนรู้ และฝึ กการใช้ ภาษา คําศัพท์และ
สํานวนที&ใช้ ในธุรกิจบริ การ
An integrated study of four communication skills for daily communication. This course will
concentrate on developing listening and speaking skills in setting situations of working in service
business, learning and practicing language, terms and terminology of hospitality business.
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย <c ชัว& โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง 5
ชัว& โมงต่อสัปดาห์

=
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3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจําวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของกลุม่ วิชาภาษาจีน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายวิชาตามเวลาที&อาจารย์ประจําวิชากําหนด

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน โดยการสอดแทรกโดยการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกตและการทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
ความรู้เบื 8องต้ นเกี&ยวกับการใช้ ภาษาจีนในการแนะนําสถานที&ทอ่ งเที&ยวต่างๆ การให้ บริ การภายในท่า
อากาศยาน หรื อโรงแรม และโครงสร้ างไวยากรณ์ที&มีความซับซ้ อนมากยิ&งขึ 8น
2.2 วิธีการสอน
=.=.f การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั สิ นทนาตามสถานการณ์ที&กําหนด
=.=.< การทดสอบก่อน และหลังการเรี ยนการสอน
=.=.g ให้ ทําแบบฝึ กหัดเพื&อทบทวนความรู้ ความเข้ าใจ
=.=.h การทดสอบเดี&ยวและเป็ นกลุม่ และการพูดหน้ าชันเรี
8 ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
8 ยน แบบฝึ กหัด บุคลิกภาพ
=.<.= งานที&มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 ทดสอบย่อย
2.3.g สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้ องพัฒนา

<
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การฝึ กคิดอย่างเป็ นระบบและมีทกั ษะในการสื&อสารด้ วยภาษาจีน
3.2 วิธีการสอน
การกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
การทํางานที&มอบหมายอย่างครบถ้ วน และครอบคลุม ชัดเจน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
g.f.f สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.2 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที&ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและ
ทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
8
ม่ และงานเดี&ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
เนื 8อหารายงานครบถ้ วนและส่งตรงเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
h.f.f พัฒนาทักษะด้ านการสื&อสารทังการฟั
8
ง การพูด การอ่าน
h.f.= ความสามารถในการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เนต
h.f.< ความสามารถในการป้อนและนําเสนอข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
h.f.g ความสามารถในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
เนื 8อหารายงานครบถ้ วน ถูกต้ องสอดคล้ องกับเนื 8อหา และอ้ างอิงแหล่งที&มาอย่างถูกต้ อง

g
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที
หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ
อธิบายเนื 8อหารายวิชา
จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลแนะนํา
website
- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- แบบฝึ กหัด

1

- แนะนําลักษณะวิชา
วัตถุประสงค์แนวการสอน
การวัดและประเมินผล
- ทดสอบความรู้ ทวั& ไปที&
เกี&ยวข้ องในรายวิชาก่อนเรี ยน

2

- ศึกษาเกี& ยวกับสถานการณ์
จํ า ลองของบริ ษั ท นํ า เที& ย วที&
ต้ องรับจองรายการท่องเที&ยว
ทางโทรศั พ ท์ รวมถึ ง การ
แ น ะ นํ า ร า ย ก า ร ส ถ า น ที&
ท่ อ งเที& ย วอื& น และการแจ้ ง
ราคาต่างๆ
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท - บรรยาย
สมมติ ระหว่างบริ ษัทนําเที&ยว - ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
และลูกค้ า
- แบบฝึ กหัด
- ทดสอบการนําคําศัพท์ที&
เรี ยนไปใช้ โดยการแต่ง
ประโยคจากคําที&กําหนดให้

<

สือ
การสอน

การวัดผล

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- pretest
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ

h
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สัปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

g

- ศึกษาเกี&ยวกับ
สถานการณ์จําลอง
ภายในท่าอากาศยาน
เมื&อต้ องมารับลูกค้ า
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ ระหว่างตัวแทนบริ ษัท
นําเที&ยวที&มาคอยต้ อนรับ
และลูกค้ า
- ทดสอบการนําคําศัพท์ที&
เรี ยนไปใช้ โดยการแต่ง
ประโยคจากคําที&กําหนดให้
- ศึกษาเกี&ยวกับสถานการณ์
จําลองในโรงแรมเมื&อนํา
ลูกค้ าเข้ าพักในโรงแรม
ขันตอนการลงทะเบี
8
ยนเพื&อ
เข้ าพัก และการแนะนํา
บริ การต่างๆ ภายในโรงแรม
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ ระหว่างพนักงานใน
โรงแรม ตัวแทนบริ ษัทนํา
เที&ยว และลูกค้ าที&มาทําการ
ลงทะเบียนเข้ าพัก
- ทดสอบการนําคําศัพท์ที&
เรี ยนไปใช้ โดยการแต่ง
ประโยคจากคําที&กําหนดให้
- ศึกษาเกี&ยวกับสถานการณ์
จําลองเมื&อนําลูกค้ าไปเที&ยว

h

6

l

8

กิจกรรมการเรี ยนการ
สือ
สอน
การสอน
ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ
- บรรยาย
- Power point
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- เอกสาร
- แบบฝึ กหัด
ประกอบการสอน

การวัดผล

สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
-ทดสอบ

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั กิ าร

- Power point
- เอกสาร

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ

k
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สัปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรี ยนการ
สือ
สอน
การสอน
ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ
ยังเกาะภูเก็ต และการอธิบาย - แบบฝึ กหัด
ประกอบการสอน
ให้ รายละเอียดเกี&ยวกับ
สถานที&ท่องเที&ยวนันๆ
8

ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ

9

- บรรยาย
จําลองเมื&อนําลูกค้ าไปเที&ยว - ฝึ กปฏิบตั กิ าร
ยังเกาะสมุย และการอธิบาย - แบบฝึ กหัด
ให้ รายละเอียดเกี&ยวกับ
สถานที&ท่องเที&ยวนันๆ
8

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ

10

- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ ระหว่างตัวแทนบริ ษัท
นําเที&ยวที&ให้ ข้อมูลสถานที&
ท่องเที&ยว และลูกค้ า
- ทดสอบการนําคําศัพท์ที&
เรี ยนไปใช้ โดยการแต่ง
ประโยคจากคําที&กําหนดให้
- ศึกษาเกี&ยวกับสถานการณ์
จําลองในการให้ ข้อมูล
กรุงเทพฯ และสถานที&ซื 8อของ
ให้ แก่นกั ท่องเที&ยว
- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ ระหว่างตัวแทนบริ ษัท
นําเที&ยวที&ให้ ข้อมูลสถานที&
ท่องเที&ยว และลูกค้ า
- ทดสอบการนําคําศัพท์ที&
เรี ยนไปใช้ โดยการแต่ง

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั กิ าร
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั กิ าร
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั กิ าร
- แบบฝึ กหัด

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ

11
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- ศึกษาเกี&ยวกับสถานการณ์

การวัดผล

l

มคอ. <
สัปดาห์ ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ

ประโยคจากคําที&กําหนดให้
- ศึกษาเกี&ยวกับสถานการณ์ - บรรยาย
จําลองในการให้ ข้อมูลวัดพระ - ฝึ กปฏิบตั กิ าร
แก้ ว และพระราชวังให้ แก่
- แบบฝึ กหัด
นักท่องเที&ยว

f<

fg

fh

สอบปลาย
ภาค

- ให้ นกั ศึกษาแสดงบทบาท - บรรยาย
สมมติ ระหว่างตัวแทนบริ ษัท - ฝึ กปฏิบตั กิ าร
นําเที&ยวที&ให้ ข้อมูลสถานที&
- แบบฝึ กหัด
ท่องเที&ยว และลูกค้ า
- ทดสอบการนําคําศัพท์ที&
เรี ยนไปใช้ โดยการแต่ง
ประโยคจากคําที&กําหนดให้
- แสดงบทบาทสมมติจาก
- ฝึ กปฏิบตั กิ าร
สถานการณ์ที&กําหนด
- ทบทวนทังหมดที
8
&เรี ยนใน
ภาคการศึกษา
วิชานี 8ระบุวนั และเวลาสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที
ผลการเรี ยนรู้
1
2
3
4

การมีสว่ นร่วมในชันเรี
8 ยน
งานที&มอบหมายให้ นกั ศึกษา
ทดสอบย่อย
การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์

สือ
การสอน

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- Power point
- เอกสาร
ประกอบการสอน

การวัดผล

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ

ประเมินผลงานที&นําเสนอและผลการ
ทดสอบทังหมด
8

สัปดาห์ ที
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
15

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
fc%
=0%
=0%
=0%
p

มคอ. <
h

สอบปลายภาค

16

30%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- เธียรชัย เอี&ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ). กรุ งเทพมหานคร :
บริ ษัทรวมสาส์น (1977) จํากัด, 2546
- 张斌。新编现代汉语。上海：复旦大学出版社，2002。
-吕叔湘。现代汉语八百词（增订本）。北京：商务印书馆，1999。
-北京大学中文系现代汉语教研室。现代汉语（重排本）。北京：
商务印书馆，2005。

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ไม่มี

หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ระดับคะแนน
A
+

B
B

+

C
C

ค าร อยละ
90-100
85-89

ค่าระดับคะแนน
g.cc
<.hc

75-84
70-74

<.cc
=.hc

60-69

=.cc

r

มคอ. <
+

D
D
F

55-59

f.hc

50-54
0-49

f.cc
c.cc

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
แบบประเมินหลังการสอน และคะแนนสอบ
3. การปรั บปรุ งการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนื 8อหาที&สอน กิจกรรมที&มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิQของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบย่อย ปลายภาค คะแนนสอบเฉลี&ย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที&ได้ รับจากการสอนเทอมปั จจุบนั ไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรี ยน
ต่อไป

fc

