รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1571124 วิชา หลักและโครงสร้ างภาษาจีน
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
ภาคการศึกษาที8 2 ชันปี
9 ที8 1
6. รายวิชาทีต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง4 ล่ าสุด
ธันวาคม 2555

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี8ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีน
2. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนอักษรจีนได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการเขียน
3. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ด้านคําศัพท์ที8ใช้ ในชีวิตประจําวัน
4. เพื8อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กทักษะการนําคําศัพท์มาแต่งประโยค
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื8อเป็ นการสร้ างความรู้ พื 9นฐานด้ านการออกเสียง และการเขียนภาษาจีนที8ถกู ต้ อง
2. เพื8อเป็ นการส่งเสริ มความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ า ประยุกต์ใช้ คําศัพท์ที8เกี8ยวข้ องกับรายวิชา
ที8ศกึ ษา
3. เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที8ดีตอ่ ภาษาจีน และมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบสัทอักษรจีน พินอิน รวมถึงการอ่านและเขียนสัทอักษรจีนได้ อย่างถูกต้ อง เข้ าใจกฎต่างๆ ของ
การเขียนพินอิน ลักษณะการออกเสียงภาษาจีนได้ อย่างถูกต้ อง รู้ หลักในการเขียนตัวอักษรจีน สามารถฟั ง พูด
อ่าน และเขี ยนคํ าศัพ ท์ วลี ประโยค และบทสนทนาที8 ใ ช้ ในชี วิตประจํ าวัน อย่างง่ายๆ ได้ แก่ การทักทาย การ
ขอบคุณ การบอกลา การบอกวัน เดือน ปี การนับตัวเลขได้
Study the phonetic symbols for Chinese Pinyin, including the pronunciation of Chinese
phonetic symbols and Chinese phonetic symbol writing. Practice correct pronunciation of the sounds
of Chinese, Chinese character writing, practices of listening, speaking, reading and writing-in words,
phrases, sentences and daily life conversation such as greeting, thanking, leave-taking, telling
date/month/year, counting, etc.
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

30 ชัว8 โมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริ ม ให้ คําแนะนํา
ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัว8 โมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

75 ชัว8 โมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ท ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจําวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของกลุม่ วิชาภาษาจีน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายวิชาตามเวลาที8อาจารย์ประจําวิชากําหนด

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1.1.1 รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รู้จกั การทํางานเป็ นทีม
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
1.1.3 ความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื8น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื8น
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
ุ ภาพของงานที8นําเสนอ
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานทังกลุ
9 ม่ และรายบุคคล
1.3.3 ตรวจสอบจากการตรงต่อเวลาในการเข้ าห้ องเรี ยน และในการส่งงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท ีต้องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ทางเกี8ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีน
2.1.2 มีความรู้ในการฟั ง พูด อ่าน และเขียนสัทอักษรจีนพินอินด้ อย่างถูกต้ อง
2.1.3 สามาถเขียนตัวอักษรจีนได้ ถกู ต้ องตามลําดับขีด
2.1.4 มีความรู้ในภาษาจีนขันพื
9 9นฐาน สามารถสร้ างประโยคคําถาม และตอบอย่างง่ายในการสนทนา
2.1.5 มีความรู้ความเข้ าใจในคําศัพท์และโครงสร้ างไวยากรณ์พื 9นฐาน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั กิ ารออกเสียงภาษาจีนที8ถกู ต้ อง
2.2.3 การทดสอบก่อน และหลังการเรี ยนการสอน
2.2.4 ให้ ทําแบบฝึ กหัดเพื8อทบทวนความรู้ ความเข้ าใจ

2.2.5 การทดสอบเดี8ยวและเป็ นกลุม่
2.2.6 การใช้ กิจกรรมเช่นบทบาทสมมุติ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
9 ยน แบบฝึ กหัด บุคลิกภาพ
2.3.2 งานที8มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 ทดสอบย่อย
2.3.4 สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
3.1.1 การคิด วิเคราะห์ นําเสนองานที8ได้ รับมอบหมายได้ อย่างเป็ นระบบถูกต้ อง สามารถสืบค้ น ตีความ
ประเมินข้ อมูลต่างได้ และนํามาปรับใช้ ในสถานการณ์จําลอง
3.1.2 สามารถใช้ ภาษาจีนขันพื
9 9นฐานในทักษะ 4 ด้ านได้ ถกู ต้ อง
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การมอบหมายงานและกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม และฝึ กฝน
3.2.2 การนําเสนอผลงานรายบุคคลและรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีส่วนร่วมในชันเรี
9 ยน
3.3.2 แบบฝึ กหัด และคุณภาพงานที8มอบหมาย
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 มีความรับผิดชอบในงานที8ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
9
ม่ และงานเดี8ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ Power Point และสื8อมัลติมีเดียในการนําเสนองานที8ได้ รับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที8นา่ เชื8อถือ
5.1.3 สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ Power Point และสื8อมัลติมีเดียที8นา่ สนใจ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชัน9
เรี ยน
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที8น่าเชื8อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที8ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการใช้ สื8อจากการนําเสนอหน้ าชันเรี
9 ยน

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

1

- แนะนําลักษณะวิชา วัตถุประสงค์
แนวการสอน การวัดและประเมินผล
- แนะนําระบบการออกเสียงสัทอักษร
พินอิน

3

2

- ระบบการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน
พินอิน วิธีการออกเสียง พยัญชนะ 21
ตัว
- ฝึ กการออกเสียงพยัญชนะที8ถกู ต้ อง

3

3

- ทบทวนเสียงพยัญชนะ
- เรี ยนวิธีการออกเสียงสระ ทังสระ
9
เดี8ยว และสระประสม จํานวน15 เสียง
- ฝึ กการออกเสียงสระที8ถกู ต้ อง

3

4

- ทบทวนเสียงพยัญชนะและสระ
- เรี ยนวิธีการออกเสียงสระเสียงประสม
จํานวน 13 เสียง – ฝึ กการออกเสียง
สระที8ถกู ต้ อง

3

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 มคอ 3
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 CD
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 CD
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

ผู้สอน

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

5

6

7

8

- ทบทวนเสียงพยัญชนะและสระ
- เรี ยนวิธีการออกเสียงสระเสียงประสม
จํานวน 10 เสียง
- เรี ยนวิธีการประสมเสียงพยัญชนะ
และสระ
- กฎในการเขียนสัทอักษรจีน
- เรี ยนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ 5
เสียง
– ฝึ กการออกเสียงสระ และการประสม
เสียงพยัญชนะกับสระที8ถกู ต้ อง
- ทบทวนวิธีการประสมเสียงพยัญชนะ
กับสระ กฎในการเขียนสัทอักษรจีน
- เรี ยนเกี8ยวกับส่วนประกอบต่างๆของ
ตัวอักษรจีน
- เรี ยนโครงสร้ างของตัวอักษร
- วิธีการเขียนตัวอักษรตามลําดับขีด
- เรี ยนคําศัพท์พื 9นฐานที8ใช้ ในการกล่าว
ทักทาย
- ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนตามลําดับขีด
- ทบทวนการอ่านออกเสียงสัทอักษร
จีน
- เรี ยนวิธีการกล่าวทักทาย และกล่าว
ลา ที8เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- กฎในการผันวรรณยุกต์เสียงสาม
- ทบทวนคําศัพท์เกี8ยวกับการกล่าว
ทักทาย และบอกลา
- เรี ยนคําศัพท์พื 9นฐานที8ใช้ ในการถาม
ชื8อ นามสกุล
- เรี ยนรู้ชื8อเรี ยกของหมวดอักษรนําของ
ตัวอักษรจีน
- ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนตามลําดับขีด

3

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

3

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

3

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

3

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

9

10

11

12

- ทบทวนการอ่านออกเสียงสัทอักษร
จีน
- เรี ยนรู้ วิธีการถามชื8อ นามสกุล รวมถึง
วิธีการแนะนําตนเองอย่างง่ายๆ
- ฝึ กสร้ างคําถามอย่างง่ายๆ
- ทบทวนคําศัพท์ที8ใช้ ในการถามชื8อ
นามสกุล
- เรี ยนคําศัพท์ที8เกี8ยวกับตัวเลข วิธีการ
นับเลข
การเรี ยกชื8อวันในสัปดาห์ เดือน 12
เดือน และปี นักษัตรแบบจีน
- ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนตามลําดับขีด
- ทบทวนการอ่านออกเสียงสัทอักษร
จีน
- เรี ยนรู้ วิธีการบอกจํานวนวันในหนึง8
เดือน การเรี ยกชื8อเดือนในหนึง8 ปี และ
วิธีการอ่านปี ค.ศ.
- วิธีการบอก วัน เดือน ปี แบบจีน และ
สามารถบอกวันเดือนปี เกิดของตนเอง
เป็ นภาษาจีน
- ฝึ กสร้ างคําถาม และตอบจากคําศัพท์
ที8เรี ยนอย่างง่ายๆ
- ทบทวนคําศัพท์ที8ใช้ ในการบอก วันใน
สัปดาห์ วัน เดือน ปี และปี นักษัตร
- เรี ยนคําศัพท์เกี8ยวกับบุคคลใน
ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี8สาว พี8ชาย
น้ องสาว น้ องชาย
- กฎในการผันเสียงของ “一”
- ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนตามลําดับขีด

3

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง
 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

3

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

3

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 สื8อต่างๆ เช่น CDเพลง
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

3

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

13

15

- ทบทวนการอ่านออกเสียงสัทอักษร
จีน
- เรี ยนรู้วิธีการถามเกี8ยวกับ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว รวมถึง
อาชีพต่างๆ รวมถึงการแนะนําสมาชิก
ในครอบครัวของตนเอง
- ฝึ กสร้ างประโยคโดยใช้ คําว่า
“在”
- ให้ แสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณ์ที8กําหนดอย่างง่ายๆ
- ทบทวนและสรุปรายวิชา

16

สอบปลายภาค

14

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม ผลการเรี ยนรู้
ที
1

2

3

การสอบย่อย
-สอบฟั ง
-สอบพูด
-สอบอ่าน
-สอบเขียน

3

 บรรยาย / อภิปราย
 เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
 PowerPoint
 สื8อต่างๆ เช่น CDเพลง
 ฝึ กปฏิบตั อิ อกเสียง

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

3

 ใช้ การจับฉลากบัตร
สถานการณ์จําลอง
 เอกสารประกอบการ
สอน
 ข้ อสอบ

อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล
อ.วาทินี
ดลใจเจริ ญผล

3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท ี
ประเมิน

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
50%
3,6,8
10%
9,11,13,14 15%
3,4,5,6,7 15%
6,9,11,13 10%

-ฟั งตามที8กําหนดไว้ ถกู ต้ อง
-สนทนาตามสถานการณ์ที8กําหนดได้ ถกู ต้ อง
-อ่านสัทอักษรพินอินได้ ถกู ต้ อง
-เขียนตัวอักษรจีนได้ ถกู ต้ องตามหลัก
ไวยากรณ์และลําดับขีด
- การเข้ าชัน9
-เช็ครายชื8อการเข้ าห้ องและการมาสาย ความ ตลอดภาค
เรี ยน
ตังใจ
9 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
การศึกษา
- งานที8
-ความตรงเวลาและคุณภาพการส่งการบ้ าน
มอบหมาย
แบบฝึ กหัด งานที8มอบหมาย
สอบปลายภาค
ทดสอบปลายภาคเรี ยนบทที8 1- 10
16

10%
10%
30%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักและโครงสร้ างภาษาจีน
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
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.
6. 邵敬敏主编。现代汉语通论。上海：上海教育出版社，2005 年.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
杨寄洲《汉语教程（第一册上）》，北京语言大学出版社，2012 年.

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 อมูลเช่นการสังเกตการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตรผลสัมฤทธิqทางการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษานักศึกษาการเขียนประเมินผู้สอนและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรงและการทวน
สอบผลสัมฤทธิqประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิQของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิqในรายหัวข้ อตามที8คาดหวังจากการเรี ยนรู้
รายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ การตอบแบบสอบถามปลายภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที8ได้ จากการทําแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการสอน ผลการประเมินและทวนสอบ
ผลสัมฤทธิqประสิทธิผลรายวิชามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทุกปี

