รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1571120 ภาษาจีน 5
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ประเภทวิชาบังคับเลือก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ วาทินีดลใจเจริ ญผล อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
5. ภาคการศึกษา/ชัน4 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที71 ชันปี
8 ที7 3
6. รายวิชาทีต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง4 ล่ าสุด
ธันวาคม 2555
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื7อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื7อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถระบุความหมายของคําศัพท์โดยเดาความหมายจากบริ บท
3. เพื7อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ สรุปใจความสําคัญของเนื 8อหาที7อา่ นได้
4. เพื7อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ ความหมายของคําศัพท์มากยิ7งขึ 8น
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื7อเป็ นการสร้ างทักษะพื 8นฐานด้ านการการอ่าน
2. เพื7อเป็ นการส่งเสริ มความสามารถในการประยุกต์ใช้ คําศัพท์ที7เกี7ยวข้ องกับรายวิชาที7ศกึ ษา
3. เพื7อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที7ดีตอ่ การเรี ยนภาษาจีน

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะในด้ านการอ่าน และการเขียนบทความประเภทต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
Practice reading and writing skills from articles in newspaper and magazine.
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึ ก
สอนเสริม

30 ชัว7 โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริ ม ให้ คําแนะนํา
ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัว7 โมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

75 ชัว7 โมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ท ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจําวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของกลุม่ วิชาภาษาจีน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายวิชาตามเวลาที7อาจารย์ประจําวิชากําหนด
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริ ยธรรมทีต้องพัฒนา
1.1.1 รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รู้จกั การทํางานเป็ นทีม
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
1.1.3 ความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื7น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื7น
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายงานการศึกษาด้ วยตนเองเป็ นรายบุคคล
1.2.2 มอบหมายงานการศึกษาด้ วยตนเองเป็ นรายกลุม่
1.2.3 การกําหนดเวลาเข้ าห้ องเรี ยน และส่งงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ดูคณ
ุ ภาพของงานที7นําเสนอ
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานทังกลุ
8 ม่ และรายบุคคล
1.3.3 ตรวจสอบจากการตรงต่อเวลาในการเข้ าห้ องเรี ยน และในการส่งงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท ีต้องได้ รับ
2.1.1 ทักษะทางด้ านการอ่าน การอ่านจับใจความ และการสรุ ปใจความสําคัญจากบทความที7อา่ นได้
2.1.2 ความรู้ทางด้ านกลยุทธ์ในการอ่าน
2.1.3 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทกั ษะทางด้ านการอ่าน กับความรู้ในศาสตร์ อื7นๆ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กอ่านจับใจความ และสรุปใจความสําคัญ
2.2.3 ให้ ทําแบบฝึ กหัดเพื7อทบทวนความรู้ ความเข้ าใจ
2.2.4 การทดสอบเดี7ยวและเป็ นกลุม่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
8 ยน และบุคลิกภาพ
2.3.2 แบบฝึ กหัด และงานที7มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 ทดสอบย่อย
2.3.4 สอบปลายภาค

3

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
3.1.1 การนําหลักการอ่านภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนภาษาจีนด้ วยตนเอง และสร้ าง
เสริ มนิสยั การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
3.1.2 การใช้ ภาษาจีนแสวงหาความรู้ โดยใช้ เทคโนโลยี และการจัดการที7เหมาะสม เพื7อบูรณาการกับ
วิชาอื7นที7เรี ยนตามความสนใจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยายทักษะด้ านต่างๆ ที7จําเป็ นสําหรับการอ่านภาษาจีน
3.2.2 ทําแบบฝึ กหัด
3.2.3 การอภิปรายกลุม่ และนําเสนอ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีส่วนร่วมในชันเรี
8 ยน และบุคลิกภาพ
3.3.2 แบบฝึ กหัด และงานที7มอบหมายให้ นกั ศึกษา
3.3.3 ทดสอบย่อย
3.3.4 สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้องพัฒนา
4.1.1 การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยน และผู้สอน
4.1.2 สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที7ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
8
ม่ และงานเดี7ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ Power Point และสื7อมัลติมีเดียในการนําเสนองานที7ได้ รับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที7นา่ เชื7อถือ
5.1.3 สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ Power Point และสื7อมัลติมีเดียที7นา่ สนใจ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชัน8
เรี ยน
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที7น่าเชื7อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที7ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการใช้ สื7อจากการนําเสนอหน้ าชันเรี
8 ยน

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

1

- แนะนําลักษณะวิชา วัตถุประสงค์
แนวการสอน การวัดและประเมินผล

3

2

ทดสอบทักษะการอ่านก่อนเรี ยน โดย
ใช้ บทความสันๆ
8

3

3

อ่านบทสนทนา และบทความสันๆ
8
ประมาณ 50 ตัวอักษร เพื7อจับใจความ
และตอบคําถาม

3

4

อ่านบทสนทนา และบทความสันๆ
8

3

ประมาณ 80 ตัวอักษร เรื7 อง 今天
做什么 เพื7อจับใจความและตอบ
คําถาม

กิจกรรมการเรี ยน การ
ผู้สอน
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
 บรรยาย / อภิปราย อ. วาทินี
 เอกสารประกอบการ ดลใจเจริ ญผล
เรี ยนการสอน
 มคอ 3
 PowerPoint
 ข้ อสอบ
อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 พจนานุกรมจีน – ไทย
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
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สัปดาห์
ที
5

เนือ4 หา

อ่านบทความสันๆ
8 ประมาณ 80

จํานวน
ชัวโมง
3

ตัวอักษร เรื7 อง 迷路 10 天 เพื7อ
จับใจความและตอบคําถาม

6

อ่านบทความสันๆ
8 ประมาณ 90

3

ตัวอักษร เรื7 อง 你知道吗？
เพื7อหาความหมายของคําศัพท์และ
ตอบคําถาม

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 พจนานุกรมจีน – ไทย
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 พจนานุกรมจีน – ไทย
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 การนําเสนอหน้ าชัน8

อ่านบทความสันๆ
8 ประมาณ 100

6

ตัวอักษร เรื7 อง 玛丽的信 เพื7อหา
ความหมายของคําศัพท์และตอบ
คําถาม
ฝึ กเขียนจดหมายเล่าเรื7 องของตนเอง
สอบกลางภาค

3

 ข้ อสอบ

10 - 11 อ่านบทความความยาวประมาณ 150

6

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 การนําเสนอหน้ าชัน8
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint

7-8

9

ตัวอักษร เรื7 อง 别数了 เพื7อตีความ
และตอบคําถาม
ฝึ กเขียนจดหมายลาอย่างง่ายๆ
12

อ่านบทความความยาวประมาณ 200
ตัวอักษร เรื7 อง 女人喜欢什么

样的男人 เพื7อเดาความหมาย
จากบริ บทและตอบคําถาม
13 - 14 อ่านบทความความยาวประมาณ 250
ตัวอักษร เรื7 อง 抽烟拿不到俭

3

6

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
6

สัปดาห์
ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

กิจกรรมการเรี ยน การ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 การนําเสนอหน้ าชัน8

15

学金 เพื7อสรุปความหมายและตอบ
คําถาม
ฝึ กเขียนประกาศการสอบ
ทบทวนและสรุ ปรายวิชา

3

 ข้ อสอบ

16

สอบปลายภาค

3

 ข้ อสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที
ผลการเรี ยนรู้
1
ทดสอบย่อย

หมวด 4
2.1 ข้ อ1, 2
3.1 ข้ อ1
2
หมวด 4
งานที7มอบหมาย 1.1 ข้ อ2, 3
2.1 ข้ อ1, 2, 3
3.1 ข้ อ1, 2
4.1 ข้ อ1, 2, 3
5.1 ข้ อ1, 2, 3
3
หมวด 4
สอบกลางภาค 2.1 ข้ อ1, 2, 3
3.1 ข้ อ1
4
หมวด 4
สอบปลายภาค 2.1 ข้ อ1, 2, 3
3.1 ข้ อ1

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
อ. วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

สัปดาห์ ท ี
ประเมิน
4, 6, 8, 12, 14

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%

ตลอดปี การศึกษา

20%

ทดสอบกลางภาค
เรี ยน

9

20%

ทดสอบปลายภาค
เรี ยน

16

30%

ประเมินจากใบ
งาน และทดสอบ
ย่อย
ประเมินจากงานที7
ได้ รับมอบหมาย

7

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการอ่านภาษาจีนทัว7 ไป
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ภาษาจีน
1. 北京语言大学汉语水平考试中心编制《中国汉语水平考试大纲：
基础》，现代出版社，2003 年.
2. 金纪文等编著《HSK 阅读讲练：初中等》，北京语言大学出版
社，2005 年.
3. 张世涛编著《初级汉语阅读教程》，北京大学出版社，2006 年.
4. 彭志平编著《汉语阅读教程：第一册》，北京语言大学出版社，
2011 年.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.baidu.com
www.sina.com
www.sogou.com
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หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
8 ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
8 ยน สื7อการสอน
และผลการเรี ยนรู้ ที7ได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื7อการปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื7อการประเมินการสอน ได้ แก่ จากผลสัมฤทธิlทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและการ
ทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
ใช้ การเก็บข้ อมูล เช่น การสังเกต การสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตร ผลสัมฤทธิlทางการเรี ยนรู้
ของนักศึกษา นักศึกษา การเขียนประเมินผู้สอน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรง และ
การทวนสอบผลสัมฤทธิlประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิQของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิlในรายหัวข้ อตามที7คาดหวังจากการเรี ยนรู้
รายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
ตังคณะกรรมการในสาขาวิ
8
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที7ได้ จากการทําแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการสอน ผลการประเมิน และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิlประสิทธิผลรายวิชา มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทุกปี
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