รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา

1553929

ชื่อวิชา การฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ
Chinese Listening and Speaking in Specific Situations

1.2 จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
อาจารย์ประภัสร์ นกเลิศพันธุ์
2) อาจารย์ผู้สอน :
อาจารย์ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง (A1)
อาจารย์ประภัสร์ นกเลิศพันธุ์ (B1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ชั้นปีที่ 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 มิถุนายน 2564
มคอ.3-1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ผู้เรียนสามารถฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2) ผู้เรียนสามารถใช้รูปประโยคไวยากรณ์ภาษาจีนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงใช้ไวยากรณ์ในการ
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
3) ผู้เรียนสามารถรับสารและสื่อสารโดยใช้รูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันโต้ตอบและสนทนากับเพื่อน
ในกลุ่มได้
4) ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5) ผู้เรียนสามารถบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพได้
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในลักษณะต่างๆ ตามสถานการณ์เฉพาะทั้งในบริบททางวิชาการ
และงานอาชีพ การทำงาน การประชุมสัมมนา การพูดนำเสนอ การประชุมและการสัมภาษณ์
Practice of listening and speaking skills with various situations both in academic and
professional contexts, at work places, seminars, oral presentations, meetings and interviews
3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
ต่อภาค
การศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริม ให้คำแนะนำตามความต้องการ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมง
ของ นักศึกษาเฉพาะราย
ภาคสนาม
ต่อภาคการศึกษา

3.3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจำรายวิชา สามารถใช้ช่องทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social
Network)
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มคอ.3-2

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ทตี่ ้องการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
2) มี การแสวงหาความรู้ แ ละประยุ ก ต์ใช้ ความรู้
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
3) ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น มี จิ ต
สาธารณะและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4) มี ความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลาย
ของสังคมและวัฒนธรรม
5) มีการแก้ปั ญ หาโดยใช้ดุล ยพิ นิ จ ที่ เป็ น ไปตาม
ความถู กต้ อ งของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ท างสั งคม
รวมถึงวัฒนธรรมไทย
ด้านความรู้
2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
องค์ความรู้ของตนเองให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้
3) สามารถนำความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง
4) สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาเข้ากับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) การเรีย นรู้โดยการปฏิ สั มพั น ธ์เชิงปฏิ บั ติก าร
โดยส่งเสริมให้ นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิช าชีพ และสั งคมอยู่ เป็ น ประจำ สม่ ำ เสมอและ
ต่อเนื่อง
2) ผู้ สอนปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้น เรียน ส่ งงานให้ ต รงต่อเวลา การ
แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) ผู้สอนมอบหมายหรือฝึกการใช้ภาษาแบบงาน
กลุ่มและงานคู่
1) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน (Project-based Learning)
2) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking-based
Learning)

1) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมประจำหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย
2) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย

1) ป ระเมิ น ผลก ารเรี ย น การสอ น จาก
แบบทดสอบท้ายบทและงานที่มอบหมาย
2) สั งเกตพฤติ ก รรมและการมี ส่ ว นร่ว มใน
การเรียนและการทำกิจกรรม
3) สังเกตจากการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการ
ทำงานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

1-15

10%

1-15

40%

มคอ.3-3

ผลการเรียนรู้ทตี่ ้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านทักษะทางปัญญา
2) มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการทั ก ษะและ
สาระทางวิ ช าการทางภาษาเพื่ อ การประกอบ
อาชีพได้
3) มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทัก ษะ
ในการสื่ อ สารและการทำงานเพื่ อ การเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
4) มีการประยุกต์ ใช้ องค์ค วามรู้ท างภาษาเพื่ อ
ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง ค มและวั ฒ น ธรรมที่
หลากหลาย
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มี การให้ ค วามช่ว ยเหลื อเพื่ อการแก้ปั ญ หา
และสามารถทำงาน ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
2) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาโดยการใช้องค์ความรู้ทางภาษา
รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันได้
3) มี ก ารแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย นรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อการพั ฒ น าตน และการ
ช่วยเหลือผู้อื่น

1) การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ทั ก ษะการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) การวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างประเด็นปัญหา
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหาทางแก้ไข

1) วั ด และประเมิ น ผลการนำเสนอ การ
แสดงความคิดเห็น
2) วั ด และประเมิ น จากการแสดงความ
คิ ด เห็ นในการอภิ ปรายกลุ่ ม หรื อ การ
นำเสนอผลงานของผู้เรียน

1) จัด กิจ กรรมระดมความคิด และฝึ กการเขี ย น
เรื่ อ งราวร่ ว มกั น ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นั กศึ ก ษ าฝึ ก ฝ น ส ร้ า งค วาม สั ม พั น ธ์ ค วาม
รั บ ผิ ด ช อบ ใน การท ำกิ จ กรรม กลุ่ ม และฝึ ก
แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการทำงานกลุ่ม
2) ประเมินจากคุณภาพงาน ได้รับ
มอบหมายทัง้ งานกลุ่มและเดี่ยวและลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่างๆ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

1-15

40%

1-15

5%

มคอ.3-4

ผลการเรียนรู้ทตี่ ้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลใน
การพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
4) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

1) อาจารย์ ให้ นั ก ศึ ก ษาส่ ง งานและติ ด ต่ อ ผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยอาจารย์ แ นะนำแหล่ ง ข้ อ มู ล ภาษาจี น ที่
น่าสนใจ

1) ประเมินจากรายงานและการนำเสนอข้อ
ค้ น พบจากการทำรายงานด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้ อิ น เตอร์เน็ ต ค้น คว้าและนำ
ข้อมูลมานำเสนอได้ถูกต้อง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

1-15

5%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

มคอ.3-5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
(ช.ม)
1
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ที่ใช้

-แ น ะ น ำ ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. รายละเอียด
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ น วการสอน 1. ผู้สอนอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมายของ
ของ รายวิชา
วิธีการวัดและประเมินผล
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
(มคอ.3)
-ทบทวนความรูข้ องนักศึกษา 2. ทบทวนความรู้ภาษาจีนของนักศึกษา
2. Power Point
3. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2
- บทที่ 1“晚会”
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. Power Point
(3 ชม.)
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้ 2. เอกสาร
สอนแบบ
ยินและตอบคำถาม
ประกอบการสอน
ออนไลน์
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. CD
โดยใช้
3. ฝึกฟังบทสนทนา จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบ
Zoom
คำถาม
Line
4. บรรยายความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ประโยคเปรียบเทียบทั้ง
Microsoft
รูปประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธในภาษาจีน
（“比”字句）
Teams
5. ให้นักศึกษาฝึกพูดในหัวข้อ “ประสบการณ์การไปร่วมงาน
เลี้ยงของตนเอง”

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุ่งเรือง
ผู้เรียน
อ.ประภัสร์ นก
เลิศพันธุ์

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
ผู้เรียน
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

มคอ.3-6

สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

3
- บ ท ที่ 2“介绍女朋友”
(3 ชม.) （1）
สอนแบบ
ออนไลน์
โดยใช้
Zoom
Line
Microsoft
Teams
4
- บ ท ที่ 2“介绍女朋友”
(3 ชม.) （2）
สอนแบบ
ออนไลน์
โดยใช้
Zoom
Line
Microsoft
Teams

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. ฝึกฟังบทสนทนา จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบ
คำถาม
4. บรรยายไวยากรณ์ “跟……一样/不一样”
กิจกรรม/ใบงาน :
5. มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมเนื้อหาพูดในหัวข้อ “สภาพ
อากาศของประเทศไทย”
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษาอภิปรายในหัวข้อ“สภาพอากาศของประเทศ
ไทย”
2. ฝึกฟังบทสนทนา จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบ
คำถาม
3. บรรยายไวยากรณ์ “不但……而且……”
กิจกรรม/ใบงาน :
4. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท

สือ่ ที่ใช้

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
ผู้เรียน
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
ผู้เรียน
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

มคอ.3-7

สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
- บทที่ 3“他去哪儿了”
(3 ชม.)
สอนแบบ
ออนไลน์
โดยใช้
Zoom
Line
Microsoft
Teams
6
- บ ท ที่ 4“老教授”
(3 ชม.) （1）
สอนแบบ
ออนไลน์
โดยใช้
Zoom
Line
Microsoft
Teams
7
- บ ท ที่ 4“老教授”
(3 ชม.) （2）

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ที่ใช้

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. ฝึกฟังบทสนทนา จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบ
คำถาม
4. บรรยายไวยากรณ์ “了”แบบที่ 2
5. ให้นักศึกษาอภิปรายในหัวข้อบทสนทนาที่เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม
4. บรรยายไวยากรณ์ “趋向补语”（V）+来、去
5. ฝึกเล่าเรื่องที่ได้ฟังจากความเข้าใจของตนเอง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
ผู้เรียน
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
ผู้เรียน
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

1. Power Point
2. เอกสาร

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
มคอ.3-8

สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

สอนแบบ
ออนไลน์
โดยใช้
Zoom
Line
Microsoft
Teams
8
- บ ท ที่ 5“请你来我家吃
(3 ชม.) 饭”

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ที่ใช้

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท

ประกอบการสอน
3. CD

ผู้เรียน

อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม
4. บรรยายไวยากรณ์ “Verb+过”ทั้งรูปแบบบอกเล่าและ
ปฏิเสธ
5. ฝึกพูดเชิญชวนเพื่อนมาเที่ยวเล่นที่หอพัก
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
ผู้เรียน
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

มคอ.3-9

สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

9
(3 ชม.)

-ทดสอบกลางภาค
-บทที่ 6“我的家”（1）

10
(3 ชม.)

-บทที่ 6“我的家”（2）

11
(3 ชม.)

- บทที่ 7“邻居”

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทดสอบกลางภาค
2. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
3. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
4. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม
5. บรรยายรูปแบบประโยค“是……的”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาบรรยายเรื่องราวจากบทความที่ฟัง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
2. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม
3. บรรยายไวยากรณ์ “一……就……”
กิจกรรม/ใบงาน :
4. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม
4. บรรยายบทเสริมกริยาในภาษาจีน โดยเน้นไปที่บทเสริม

สือ่ ที่ใช้

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. Power Point 1. การตรงต่อเวลา
2. เอกสาร
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ
ประกอบการสอน ผู้เรียน
3. แ บ บ ท ด ส อ บ
กลางภาค
4. CD

ผู้สอน

อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
ตรารุ่งเรือง
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
ผู้เรียน
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. การตรงต่อเวลา
อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ ตรารุง่ เรือง
ผู้เรียน
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

มคอ.3-10

สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สือ่ ที่ใช้

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ
ผู้เรียน
2.การตรงต่อเวลา
3. ผลจากการทดสอบ

อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
ตรารุ่งเรือง
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. CD

1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
ผู้เรียน
ตรารุง่ เรือง
2.การตรงต่อเวลา
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

กริยาดังนี“
้ 在、着、好、成、给、到、错、
完”

12
(3 ชม.)

- บ ท ที่ 8“那个人是谁”

13
(3 ชม.)

- บ ท ที่ 8“那个人是谁”

（1）

（2）

5. ฝึกพูดในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเพื่อนบ้าน”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. ฝึกฟังบทสนทนา จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบ
คำถาม
4. บรรยายไวยากรณ์ “被动句”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม
2. บรรยายไวยากรณ์ “趋向补语”ในรูปแบบที่ซับซ้อน
3. ฝึกพูดในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำอาหาร”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท

มคอ.3-11

สัปดาห์
(ช.ม)

หัวข้อ/รายละเอียด

14
(3 ชม.)

- บทที่ 9“自救的台阶”

15
(3 ชม.)

- บทที่ 10“好心不一定有

16
(3 ชม.)

好报”

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม
4. ทบทวนไวยากรณ์ “趋向补语”ในรูปแบบที่ซับซ้อน
5. ฝึกเล่าเรื่องที่ได้ฟังจากความเข้าใจของตนเอง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝึกฟังประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จับใจความจากสิ่งที่ได้
ยินและตอบคำถาม
2. อธิบายคำศัพท์ใหม่ทปี่ รากฏในบทสนทนา
3. ฝึกฟังบทความ จับใจความจากสิ่งที่ได้ยินและตอบคำถาม
4. บรรยายไวยากรณ์ “Verb + 着”
5. ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้ฟัง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท
สอบปลายภาค

หมายเหตุ แผนการสอนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

สือ่ ที่ใช้

การวัดผลและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. Power Point 1. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ
2. เ อ ก ส า ร ผู้เรียน
ประกอบการสอน 2.การตรงต่อเวลา
3. CD

อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
ตรารุ่งเรือง
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์

1. Power Point 1. การตรงต่อเวลา
2. เ อ ก ส า ร 2. สังเกตการมีส่วนร่วม ของ
ประกอบการสอน ผู้เรียน
3. CD

อ .ณ ภั ค กั ญ ญ า
ตรารุ่งเรือง
อ.ป ระภั สร์ น ก
เลิศพันธุ์
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5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
1) การวัดผล :
- การเข้าชั้นเรียน
10%
- แบบฝึกหัด
10%
- กิจกรรมในชั้นเรียน
20%
- ทดสอบย่อย
10%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
30%
เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตำราหลัก
雪梅 杨. (2009) . 汉语听力教程（第二册）.北京：北京语言大学出版社
6.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ
雪梅 杨. (2009) . 汉语听力教程（第二册）学习参考.北京：北京语言大学出版社
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ). กรุงเทพมหานคร .
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ
继华 荣. (2016) 发展汉语初级综合 1（第二版）.北京：北京语言大学出版社
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การสังเกตระหว่างการสอน
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระยะ ตลอดภาคการศึกษา
3) การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การถาม-ตอบ การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ การประเมินชิ้นงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
7.3 การปรับปรุงการสอน
นำผลทีไ่ ด้จากการบันทึกหลังการสอน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์ผู้เรียนตามความ
แตกต่างเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถฝึกฝนได้ตามความสามารถของตนเอง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือส่วนที่ 1 โดยตรวจข้อสอบ วิธีการให้
คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกำหนดการวัดและประเมินผลประจำรายวิชาส่วนที่ 2คือการประเมินตามคุณภาพ
งาน ความตั้งใจ การมีส่วนร่วม ลักษณะนิสัย ความซื่อสัตย์การตรงต่อเวลาของนักศึกษาแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
คะแนน พฤติกรรมความรับผิดชอบและการมี การนำเสนอผลงานด้วยทักษะการ
สอบ
ส่วนร่วมในการทำงาน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/ การสื่อสาร/
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณธรรม จริยธรรม


ความรู้


ปัญญา


ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ภาษาและเทคโนโลยีสารสน
เทศ



การจัดการเรียนรู้
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
การศึกษา หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในข้อ 4 ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น
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