รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร;และสังคมศาสตร;
สาขาวิชาภาษาจีน
หมวดที่ 1 ขDอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา

1552922

ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีนเบื้องตLน
Introduction to Chinese Writing

1.2 จำนวนหนNวยกิต
3 (3-0-6) หน`วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือกเสรี
1.4 อาจารยRผูDรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผสูD อน
1) อาจารยRผูDรับผิดชอบรายวิชา :
อาจารย;นพรัตน; ขนบธรรมกุล
2) อาจารยRผูDสอน :
อาจารย;ดารารัตน; อินทรกำเหนิด (ตอนเรียน A1)
อาจารย;นพรัตน; ขนบธรรมกุล (ตอนเรียน B1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปVที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชั้นปk 3
1.6 รายวิชาที่ตDองเรียนมากNอน (pre-requisite) (ถDามี)
ไม`มี
1.7 รายวิชาที่ตDองเรียนพรDอมกัน (Co-requisites) (ถDามี)
ไม`มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลNาสุด
16 พฤศจิกายน 2563

มคอ.3-1

หมวดที่ 2 จุดมุNงหมายและวัตถุประสงคR

2.1 จุดมุNงหมายของรายวิชา

1) เพื่อใหLผูLเรียนมีความรูLเบื้องตLนที่เกี่ยวกับตัวอักษรจีน
2) เพื่อใหLผูLเรียนสามารถเรียบเรียงวลี ประโยค ใหLเปrนเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว รวมถึงการเขียน
รูปแบบอื่นๆ ไดLถูกตLอง
3) เพื่อใหLผูLเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเปrนภาษาจีน ตามรูปแบบการเขียนในลักษณะต`างๆ ไดL
2.2 วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อเปrนการสรLางความรูLพื้นฐานดLานการเขียนภาษาจีนที่ถูกตLอง
2) เพื่อเปrนการส`งเสริมความสามารถในการศึกษาคLนควLา ประยุกต;ใชLคำศัพท;ที่เกี่ยวขLองกับรายวิชา
ที่ศึกษา
3) เพื่อใหLผูLเรียนเกิดเจตคติที่ดีต`อภาษาจีนสามารถเรียบเรียงเพื่อเขียนเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับตนเองและครอบครัวไดL

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คำอธิบายรายวิชา
วิธีการสรLางประโยคโดยเริ่มจากการใชLคำสรLางวลี การใชLวลีในการสรLางประโยคและการเขียน
ประโยคเปrนขLอความ ฝvกการเขียนภาษาจีนตามรูปแบบต`าง ๆ การกรอกแบบฟอร;ม การเขียนบันทึกช`วยจำ
การจดบันทึก การเขียนแสดงความยินดี การเขียนบัตรเชิญ การเขียนแสดงความเสียใจและการขอโทษ
Sentence writing from words to phrases, phrases for sentences and sentences
for paragraphs, Chinese writing practice in different patterns, forms filling, memorandum,
note-taking, congratulation and invitation cards, condolences and apologies
3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใชLต`อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ต`อภาค
การศึกษา

สอนเสริม ใหLคำแนะนำตามความตLองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝlกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝlกงาน
ไม`มกี ารฝvกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดDวยตนเอง
90 ชั่วโมง
ต`อภาคการศึกษา

3.3 จำนวนชั่วโมงตNอสัปดาหRที่อาจารยRใหDคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกNนักศึกษาเปoนรายบุคคล
- อาจารย;ประจำรายวิชา สามารถใชLช`องทางการปรึกษาผ`านการติดต`อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร;ค
(Social Network)
- อาจารย;ผสูL อนจัดเวลาใหLคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต`อสัปดาห;

มคอ.3-2

4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู2 (หมวด 5 ข2อ 2)
ผลการเรียนรู2ที่ต2องการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1) มีวินัย ตรงตKอเวลา และมีความรับผิดชอบใน
การเรียนและการทำงานที่ได2รับมอบหมาย
2) มีการแสวงหาความรู5และประยุกต<ใช5ความรู5
อย?างมีคุณธรรมและจริยธรรม
3) ยอมรับฟWงความคิดเห็นของผู2อื่น มีจิต
สาธารณะและทำงานรKวมกับผู2อื่นได2

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู2ของนักศึกษา
วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหJที่
ประเมิน

สัดสKวนการ
ประเมินผล

1) กำหนดวัฒนธรรมองค<กรให5นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข5อบังคับอย?างเคร?งครัด
2) การเรียนรู5โดยการปฏิสัมพันธ<เชิงปฏิบตั ิการ
โดยส?งเสริมให5นักศึกษาฝUกตนด5วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต?อเวลา และความรับผิดชอบต?อตนเอง
วิชาชีพและสังคม อยู?เปWนประจำ สม่ำเสมอและ
ต?อเนื่อง
3) ผู5สอนปลูกฝZงให5นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน5นการเข5าชั้นเรียน ส?งงานให5ตรงต?อเวลา
การแต?งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) ผู5สอนมอบหมายหรือฝUกการใช5ภาษาแบบงาน
กลุ?มและงานคู?
5) ผู5สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปWนแบบอย?างที่ดี
กระตุ5นให5นักศึกษาปฏิบัติตามในพฤติกรรมที่ดีจน
เปWนนิสัย และการสร5างต5นแบบ ที่ดี โดยการยก
ย?องชมเชย

1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข5าชั้นเรียน การส?งงานตาม
กำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร5อม
เพียงของนักศึกษาในการเข5าร?วมกิจกรรม
เสริมประจำหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย
3) วัดและปริมาณจากปริมาณการกระทำ
ความผิดกฎระเบียบ ข5อบังคับต?างๆ
4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน5าที่ ที่ได5รับมอบหมายรายกลุ?มและบุคคล
วัดและประเมินผลงานที่ได5รับมอบหมาย

1-15

10%

มคอ.3-3

ผลการเรียนรู2ที่ต2องการพัฒนา
ด2านความรู2
2) มีความสามารถในการศึกษาค5นคว5าและพัฒนา
องค<ความรู5ของตนเองให5เกิดเปWนการเรียนรู5ตลอด
ชีวิตได5
3) สามารถนำความรู2ทางภาษาไปประยุกตJใช2ใน
การพัฒนาและแก2ไขปWญหาได2จริง
4) สามารถบูรณาการความรู2ทางภาษาเข2ากับ
ศาสตรJอื่น ๆ ที่เกี่ยวข2องได2เพื่อเสริมสร2างทักษะ
การเรียนรูใ2 นศตวรรษที่ 21

วิธีการสอน

1) จัดการเรียนรู5ด5วยวิธีการเรียนรู5โดยใช5กิจกรรม
เปWนฐาน (Project-based Learning)
2) จัดการเรียนรู5ด5วยวิธีการเรียนรู5โดยการเรียนรู5
ที่เน5นทักษะกระบวนการคิด (Thinking-based
Learning)
3) จัดการเรียนรูด5 5วยวิธีการเรียนรู5จากการสืบค5น
(Inquiry-based Learning)
4) จัดการเรียนรู5ด5วยวิธีการเรียนรู5เชิง
ประสบการณ< (Experiential Learning)
5) จัดการเรียนรู5โดยใช5ปZญหาเปWนฐาน
(Problem-based Learning)

วิธีการประเมิน

1) ประเมินผลการเรียนการสอนจาก
แบบทดสอบท5ายบทและงานที่มอบหมาย
2) สังเกตพฤติกรรมและการมีส?วนร?วมใน
การเรียนและการทำกิจกรรม
3) สังเกตจากการอภิปรายเดี่ยวและกลุ?ม
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการ
ทำงานกลุ?ม

สัปดาหJที่
ประเมิน

สัดสKวนการ
ประเมินผล

1-15

30%

มคอ.3-4

ผลการเรียนรู2ที่ต2องการพัฒนา
ด2านทักษะทางปWญญา
2) มี ค วามสามารถในการบู รณาการทั ก ษะและ
สาระทางวิ ช าการทางภาษาเพื่ อ การประกอบ
อาชีพได5
3) มีการประยุกตJใช2นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการสื่ อ สารและการทำงานเพื่ อ การเรี ย นรู2
ตลอดชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู2กับผู2อื่นได2
4) มีการประยุกตJใช2องคJความรู2ทางภาษาเพื่อ
ปรับตัวให2เข2ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
ด2านทักษะความสัมพันธJระหวKางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มีการให2ความชKวยเหลือเพื่อการแก2ปWญหา
และสามารถทำงานรKวมกับผู2อื่นได2อยKาง
สร2างสรรคJ
3) มีการแสดงความรับผิดชอบต?อการเรียนรู5อย?าง
ต?อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนและการช?วยเหลือผู5อื่น
4) มีการแสดงออกทางภาวะผู2นำและสามารถ
เป^นผู2ตามได2อยKางเหมาะสมในการทำงาน
รKวมกับผู2อื่น

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหJที่
ประเมิน

สัดสKวนการ
ประเมินผล

1) การจัดการเรียนการสอนที่เน5นทักษะการ
สื่อสารในสถานการณ<ต?างๆ
2) การอภิปรายกลุม?
3) การวิเคราะห<ข5อมูล ยกตัวอย?างประเด็นปZญหา
ต?างๆที่เกี่ยวข5อง พร5อมทั้งหาทางแก5ไข

1) วัดและประเมินผลการนำเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นกรณีนักศึกษา
2) วัดและประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายกลุ?ม หรือการ
นำเสนอผลงานของผู5เรียน
3)วัดและประเมินจากผลการรายงานผลด5วย
สือ่ อิเล็กทรอนิกส<

1-15

40%

1) มีความสามารถทำงานเปWนกลุ?มในฐานะผู5นำ
และผู5ตามได5
2) สามารถริเริ่มสร5างสรรค< แนวทางที่เปWน
ประโยชน<ต?อการดำเนินกิจกรรมต?างๆ ได5
3) มีมนุษย<สัมพันธ<ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู5อื่นได5
เปWนอย?างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาต?างประเทศ
4) มีการค5นคว5าและวางแผนในการเรียนรู5และ
พัฒนาตนเองอย?างต?อเนื่อง
5) มอบหมายงานการค5นคว5าที่ต5องมีการ

1) วัดและประเมินผลการเรียนแบบร?วมมือ
2) วัดและประเมินผลการศึกษาค5นคว5า
การหาแนวทางแก5ปZญหาในกรณีศึกษาต?างๆ
3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนอ
ผลงานกลุ?ม และการเปWนผู5นำในการ
อภิปรายตอบข5อซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข5าร?วมกิจกรรม
และการนำเสนองานเปWนภาษาอังกฤษ

1-15

10%

มคอ.3-5

ผลการเรียนรู2ที่ต2องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหJที่
ประเมิน

สัดสKวนการ
ประเมินผล

1-15

10%

ประยุกต<ใช5ความรู5และทักษะในการใช5เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต?างๆ
ด2านทักษะการวิเคราะหJเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ทั ก ษะในการใช5 ค อมพิ ว เตอร< แ ละการคิ ด
คำนวณเชิงคณิตศาสตร<เบื้องต5น
3) สามารถใช2สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนรูแ2 ละการสืบค2นข2อมูลใน
การพัฒนาตนให2เกิดการเรียนรู2ตลอดชีวิตได2
4) สามารถใช2สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารทางภาษากับผู2อื่นได2อยKางถูกต2องและ
เหมาะสม

1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห< และนำเสนอ
รายงานประเด็นสำคัญด5านระบบ
สารสนเทศจากสือ่ อิเล็กทรอนิกส<
2) การสืบค5นและการนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ ที่เกี่ยวข5องกับสาขาวิชา
3) การเข5าร?วมกิจกรรมการเรียนรู5ผ?านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส<

1) วัดและประเมินผลการติดตาม การคิด
การวิเคราะห< และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ
ด5านระบบสารสนเทศ จากสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส<
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค5น เทคนิค
การนำเสนอโดยใช5ทฤษฎี การเลือกใช5
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได5อย?าง
อย?างเหมาะสม
3) วัดและประเมินจากความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข5อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช5
เครื่องมือต?างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาทีม่ ี
การนำเสนอต?อชั้นเรียน ทัง้ จากเพื่อนร?วมชั้น
และผู5สอนรายวิชา

หมายเหตุ ผลการเรียนรูต2 ัวเข2ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู5ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
มคอ.3-6

5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข2อ 2)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหJ
(ช.ม)

หัวข2อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1
(3 ชม.)

1. แนะนำลักษณะวิชา
วัตถุประสงค<แนวการสอน
การวัดและประเมินผล
2. ทดสอบความรู5ทั่วไปที่เกี่ยวข5อง
ในรายวิชาก?อนเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค<และเปàาหมายของรายวิชา เกณฑ<
การวัดผลและประเมินผล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทบทวนการอ?านและสนทนาโต5ตอบ

1.รายละเอียดของ
รายวิชา
2.เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. PowerPoint

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบร?วมมือ

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

เรื่องชนิดของคำในภาษาจีน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเส5นขีดตัวอักษรจีน ชนิดของคำต?างๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทำแบบฝUกหัด
2. แต?งประโยค

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3.วัดและประเมินผล
การเรียนแบบร?วมมือ
4. ส?งแบบฝUกหัดผ?านระบบ WBSC

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

2
(3 ชม.)
สอนแบบ
ออนไลน<
โดยใช5
Microsoft
Teams

สื่อที่ใช2

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสKวนการประเมิน)

ผู2สอน

มคอ.3-7

สัปดาหJ
(ช.ม)

หัวข2อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช2

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสKวนการประเมิน)

ผู2สอน

3
(3 ชม.)
สอนแบบ
ออนไลน<
โดยใช5
Microsoft
Teams

เรื่องโครงสร5างตัวอักษรจีน
เครื่องหมายวรรคตอน 1

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับลำดับขีดและโครงสร5างตัวอักษรจีน
เครื่องหมายวรรคตอนต?างๆ
2. อธิบายคำศัพท<ภาษาจีนและแปลเปWนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝUกหัด เขียนลำดับขีด และตัวอักษรจีน
2. ทบทวนชนิดของคำต?างๆ

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบร?วมมือ
4. ส?งแบบฝUกหัดผ?านระบบ WBSC

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

4
(3 ชม.)
สอนแบบ
ออนไลน<
โดยใช5
Microsoft
Teams

เรื่องเครื่องหมายวรรคตอน 2

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับส?วนประกอบตัวอักษรจีน
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนของจีน
3. อธิบายคำศัพท<ภาษาจีนและแปลเปWนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทบทวนเครื่องหมายวรรคตอน1
2. ให5นกั ศึกษาแต?งประโยคโดยใช5เครือ่ งหมายวรรคตอนตามที่กำหนด

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบร?วมมือ
4. ส?งแบบฝUกหัดผ?านระบบ WBSC

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

มคอ.3-8

สัปดาหJ
(ช.ม)

หัวข2อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช2

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสKวนการประเมิน)

ผู2สอน

5
(3 ชม.)
สอนแบบ
ออนไลน<
โดยใช5
Microsoft
Teams

1. เรื่องการใช5เครื่องหมายวรรค
ตอนต?างๆ
2. ทดสอบย?อยการเขียนครั้งที่ 1

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับประโยคและวิธีการใช5เครื่องหมาย
2. เอกสาร
ตัวอักษรจีน คำศัพท<ภาษาจีน
ประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทบทวนเครือ่ งหมายวรรคตอน 2
2. แบบฝUกหัดการใช5เครื่องหมายวรรคตอนคัดคำศัพท<เกี่ยวกับครอบครัว
3. ทดสอบการใช5เครื่องหมายวรรคตอน

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3. ผลการทดสอบย?อยการเขียน
ครั้งที่ 1
4. ส?งแบบฝUกหัดผ?านระบบ WBSC

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

6
(3 ชม.)
สอนแบบ
ออนไลน<
โดยใช5
Microsoft
Teams

เรื่องครอบครัวของฉัน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับครอบครัว
การบอกรายละเอียดของสมาชิก การเรียกบุคคลในครอบครัว
และการใช5คำลักษณะนามที่เหมาะสม
2. ทบทวนการใช5เครื่องหมายวรรคตอน คำเรียกเปWนภาษาจีนที่ถูกต5อง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให5นักศึกษาเขียนศัพท<เกี่ยวกับครอบครัว
2. ให5นักศึกษาเขียนบทความครอบครัวของฉัน

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบร?วมมือ
4. ส?งแบบฝUกหัดผ?านระบบ WBSC

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

7
(3 ชม.)
สอนแบบ
ออนไลน<
โดยใช5
Microsoft
Teams

เรื่องเวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint
1. ทบทวนการเรียกสมาชิกในครอบครัว
2. เอกสาร
2. บรรยายเกีย่ วกับตัวเลข เวลา การเขียนแนะนำตนเอง
ประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝUกหัด การใช5เครื่องหมายวรรคตอน และแก5ไขประโยคให5ถูกต5อง
2. ให5นักศึกษาเขียนกำหนดการใน 1 วัน
3. คัดคำศัพท<

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบร?วมมือ
4. ส?งแบบฝUกหัดผ?านระบบWBSC

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

มคอ.3-9

สัปดาหJ
(ช.ม)

หัวข2อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช2

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสKวนการประเมิน)

ผู2สอน

8
(3 ชม.)

1. เรื่องแบบฟอร<มต?างๆ
2. ทดสอบย?อยการเขียนครั้งที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวนการแนะนำตนเอง
2. บรรยายเกี่ยวกับคำศัพท<ทคี่ วรรู5ในการกรอกเอกสาร
และการกรอกแบบฟอร<มต?างๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให5นักศึกษาฝUกเขียนแบบฟอร<มการสมัครเรียน และแบบฟอร<มการยื่น
ขอเอกสารทางจีน
2. สอบการเขียนคำศัพท<

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3.ตัวอย?างแบบฟอร<ม
ต?างๆ

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบร?วมมือ
4. ผลการทดสอบย?อยการเขียน
ครั้งที่ 2

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

9
(3 ชม.)

1.สอบกลางภาค
2. การเขียนโนïต

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทดสอบการเขียนตามหัวข5อที่กำหนดบรรยาย
2. บรรยายเกี่ยวกับการใช5คำ วลี และการเรียบเรียงประโยค
การเขียนโนïต การเขียนข5อความ ประเภทต?าง ๆ การเขียนใบลา
ในลักษณะรูปแบบการเขียนโนïตที่ถูกต5อง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให5นักศึกษาเขียนโนïตข5อความ เช?น ลาปñวย ลากิจ
2. แบบทดสอบ

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงต?อเวลา
2. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
3. วัดและประเมินผล การเรียน
แบบร?วมมือ

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

10
(3 ชม.)

เรือ่ งบันทึกความประทับใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint
1. ทบทวนรูปแบบกฎเกณฑ<การเขียนโนïต
2. เอกสาร
2. บรรยายเกีย่ วกับการเขียนวัน เวลา เรื่องราวที่ประทับใจ ในช?วงต?างๆ ประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คัดคำศัพท<
2. เขียนบันทึกเหตุการณ<ประทับใจ

1. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผูเ5 รียน
2.การตรงต?อเวลา
3. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

มคอ.3-10

สัปดาหJ
(ช.ม)

หัวข2อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช2

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสKวนการประเมิน)

ผู2สอน

11
(3 ชม.)

เรื่องคำอวยพร

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวนพูดเกี่ยวกับหัวข5อความประทับใจ
2. บรรยายการใช5คำที่เหมาะสมในการอวยพร ตามเทศกาล
และงานต?างๆ
2 กิจกรรม/ใบงาน:
1. คัดคำศัพท<
2. หาคำอวยพรที่นิยมใช5ในประเทศจีน และประเทศไทย
ฝUกปฏิบัตโิ ดยจับคู?อวยพรซึ่งกันและกัน

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
2.การตรงต?อเวลา
3. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน และการทำงาน
กลุม?

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

12
(3 ชม.)

1. การเขียนประกาศ
2. การเขียนการ<ดเชิญ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวนประโยคที่ใช5ในการอวยพรแสดงความยินดีในโอกาสต?างๆ
2. บรรยายเกี่ยวกับการเขียนข5อความในประกาศ การเลือกเนื้อหา
และข5อความ
3. อธิบายคำศัพท<ภาษาจีนและแปลเปWนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให5นักศึกษาฝUกเขียนประกาศ และเขียนการ<ดเชิญ
2. คัดคำศัพท<

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผูเ5 รียน
2. การตรงต?อเวลา
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบร?วมมือ

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

13
(3 ชม.)

1. การเขียนจดหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
2. การจ?าหน5าซองจดหมายของจีน 1. บรรยายเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย การใช5คำขึ้นต5น คำลงท5าย
3. ทดสอบการเขียนครั้งที่ 3
การเว5นวรรค การใช5คำในเนื้อความ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบทดสอบการเขียน

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
2.การตรงต?อเวลา
3. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
และการทำงานกลุ?ม

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด
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สัปดาหJ
(ช.ม)

หัวข2อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช2

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสKวนการประเมิน)

ผู2สอน

4. ผลการทดสอบย?อยการเขียน
ครั้งที่ 3

14
(3 ชม.)

1. การเขียนแสดงความเสียใจ
และการขอโทษ
2. ทดสอบการเขียนครัง้ ที่ 4

15
(3 ชม.)

1. ออกแบบการเขียนบทความ
2. ทบทวนและสรุปรายวิชา

สัปดาห<ที่ 16

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเกี่ยวกับการเขียนแสดงความเสียใจและการขอโทษ
2. อธิบายคำศัพท<ภาษาจีนและแปลเปWนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบทดสอบการเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทำกิจกรรมโดยใช5การเขียนเปWนสื่อ โดยให5นักศึกษาเปWนผู5เลือกและ
ออกแบบหัวข5อเรื่องในการเขียนเอง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทบทวนบทเรียน

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีส?วนร?วม
ของผู5เรียน
2.การตรงต?อเวลา
3. ผลการทดสอบย?อยการเขียน
ครั้งที่ 4
1. สังเกตการมีส?วนร?วม
ความสามารถความตั้งใจ
2. การตรงต?อเวลา
3. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการทำงาน
กลุ?ม

นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด
นพรัตน<
ขนบธรรมกุล
ดารารัตน<
อินทรกำเหนิด

สอบปลายภาค
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5.2 เกณฑ)การประเมินผล ใช+ระบบอิงเกณฑ5ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมินผลการเรียนรู7
- คะแนนระหวCางภาค
ร+อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร+อยละ 30
1) การวัดผล :
- การเข+าชั้นเรียน
- แบบฝMกหัด WBSC
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ทดสอบยCอย
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

10%
10%
10%
20%
20%
30%

เกณฑ)การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

6.1 เอกสารและตำราหลัก

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. 体验汉语写作教程 初级一陈作宏 编 2007 年 03 月 高等教育出版社
6.2 เอกสารและข7อมูลสำคัญ
1. เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหมC (ฉบับพิมพ5หนังสือตัวยCอ). กรุงเทพมหานคร :
บริษัทรวมสาส5น (1977) จำกัด, 2546
2. 张斌。新编现代汉语。上海：复旦大学出版社，2002。
3. 吕叔湘。现代汉语八百词（增订本）。北京：商务印书馆，1999。
4. 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。
5. 邵敬敏主编。现代汉语通论。上海：上海教育出版社，2005。
6.3 เอกสารและข7อมูลแนะนำ
ไมCมี
มคอ.3-13

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
1) การสนทนากลุCมระหวCางผู+สอนและผู+เรียน
2) การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู+โดยผู+เรียน
3) การประเมินผลงานด+านความเหมือนและความแตกตCางระหวCางผู+เรียน
7.2 กลยุทธ)การประเมินการสอน
1) การสังเกตการสอน
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู+ของผู+เรียน
3) การประเมินผลการเรียนรู+ด+วยเครื่องมือที่หลากหลาย เชCน การถาม-ตอบ การทดสอบยCอย การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู+ การ
ประเมินชิ้นงานเดี่ยว และงานกลุCม
7.3 การปรับปรุงการสอน
นำผลที่ได+จากการบันทึกหลังการสอน และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห5ผู+เรียนตาม
ความแตกตCางเปpนรายบุคคล
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นำผลที่ได+จากการบันทึกหลังการสอน และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห5ผู+เรียน
ตามความแตกตCางเปpนรายบุคคล
ผลลัพธ)การเรียนรู7
คะแนน
พฤติกรรมความรับผิดชอบและการมีส\วน
การนำเสนอผลงานด7วยทักษะการ
สอบ
ร\วมในการทำงาน
วิเคราะห)เชิงตัวเลข/ การสื่อสาร/ การ
ใช7 เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธรรม จริยธรรม
P
P
ความรู+
P
P
ปqญญา
P
P
ความสัมพันธ5ระหวCางบุคคลและ
P
P
ความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยีสารสน
P
เทศ
การจัดการเรียนรู+
P
P
P
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปtการศึกษา หรือตามข+อเสอนแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในข+อ 4
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