รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ขAอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา

1553931

1.2 จำนวนหนMวยกิต

ชื่อวิชา ภาษาจีนเพื่อการพูดในทีช่ ุมชุน
Chinese for Public Speaking

3 (3-0-6) หนcวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือกเสรี
1.4 อาจารยRผูAรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผูAสอน
1) อาจารยRผูAรับผิดชอบรายวิชา :
อาจารย6ดารารัตน6 อินทรกำเหนิด
2) อาจารยRผูAสอน :
อาจารย6ดารารัตน6 อินทรกำเหนิด (ตอนเรียน A1)
อาจารย6นพรัตน6 ขนบธรรมกุล (ตอนเรียน B1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปVที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ชั้นปp 4
1.6 รายวิชาที่ตAองเรียนมากMอน (pre-requisite) (ถAามี)
ไมcมี
1.7 รายวิชาที่ตAองเรียนพรAอมกัน (Co-requisites) (ถAามี)
ไมcมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลMาสุด
17 มิถุนายน 2564
มคอ.3-1

หมวดที่ 2 จุดมุMงหมายและวัตถุประสงคR
2.1 จุดมุMงหมายของรายวิชา
1) เพื่อใหtผูtเรียนมีความรูtความเขtาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพูดในที่ชุมชน
2) เพื่อใหtผูtเรียนสามารถใชtภาษาจีนไดtอยcางถูกตtอง ในการพูดตcอหนtาชุมชน
3) เพื่อใหtผูtเรียนไดtฝwกการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน ทั้งการพูดเชิญชวน การพูดอยcางทันที และการพูด
เพื่อใหtขtอมูล
4) เพื่อสcงเสริมใหtผูtเรียนฝwกทักษะการนำคำศัพท6มาแตcงประโยค การวางแผนการพูด การแกtไขปzญหา
เฉพาะหนtา รวมทั้งการสรtางความมั่นใจในการพูด
2.2 วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อเป|นการสรtางความรูtและพื้นฐานที่ถูกตtองในการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
2) เพื่อเป|นการสcงเสริมความสามารถในการศึกษาคtนควtา ประยุกต6ใชtคำศัพท6ที่เกี่ยวขtองกับรายวิชา
ที่ศึกษา
3) เพื่อใหtผูtเรียนเกิดทักษะและความรูt สามารถนำไปใชtในชีวิตประจำวันไดtอยcางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อใหtผูtเรียนเกิดเจตคติที่ดีตcอภาษาจีน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการพูดในที่ชุมชน ฝwกการใชtคำศัพท6 ประโยคและถtอยคำ สำนวนในการพูดตcอ
หนtาชุมชนตามลักษณะหัวขtอเรื่องในการพูดศึกษาบทบาทและจริยธรรมในการพูดตcอหนtาชุมชน วิธีการแกtไข
ปzญหาเฉพาะหนtา การวางแผนการพูด การสรtางความมั่นใจในการพูด และฝwกการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน การ
พูดอยcางทันที การพูดเพื่อใหtขtอมูล และการพูดเชิญชวน
Principles and public speaking methods, vocabulary, sentences and
expressions practice according to topics, roles and ethics for public speaking, problem
solving, speech planning, confidence creating for public speaking, impromptu speeches,
informative and persuasive speeches
3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใชtตcอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝlกปฏิบัติ/
การศึกษาดAวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝlกงาน
45 ชั่วโมง สอนเสริม ใหtคำแนะนำตามความตtองการ
ไมcมีการฝwกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมง
ตcอภาค
ของนักศึกษาเฉพาะราย
ภาคสนาม
ตcอภาคการศึกษา
การศึกษา

มคอ.3-2

3.3 จำนวนชั่วโมงตMอสัปดาหRที่อาจารยRใหAคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกMนักศึกษาเปoนรายบุคคล
- อาจารย6ประจำรายวิชา สามารถใชtชcองทางการปรึกษาผcานการติดตcอทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร6ค
(Social Network)
- อาจารย6ผูtสอนจัดเวลาใหtคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 6 ชั่วโมงตcอสัปดาห6

มคอ.3-3

4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู2 (หมวด 5 ข2อ 2)
ผลการเรียนรู2ที่ต2องการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
3) ยอมรับฟSงความคิดเห็นของผู2อื่น มีจิต
สาธารณะและทำงานรKวมกับผู2อื่นได2

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู2ของนักศึกษา
วิธีการสอน

1) กำหนดวัฒนธรรมองคCกรให+นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข+อบังคับอยMางเครMงครัด
4) มีความเข+าใจผู+อื่น เข+าใจความหลากหลายของ 2) การเรียนรู+โดยการปฏิสัมพันธCเชิงปฏิบตั ิการ
โดยสMงเสริมให+นักศึกษาฝSกตนด+วยการมีระเบียบ
สังคมและวัฒนธรรม
วินัย ตรงตMอเวลา และความรับผิดชอบตMอตนเอง
5) มีการแก2ปSญหาโดยใช2ดุลยพินิจที่เป\นไปตาม
วิชาชีพและสังคม อยูMเปTนประจำ สม่ำเสมอและ
ความถูกต2องของกฎหมาย กฎเกณฑJทางสังคม ตMอเนื่อง
รวมถึงวัฒนธรรมไทย
3) ผู+สอนปลูกฝVงให+นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน+นการเข+าชั้นเรียน สMงงานให+ตรงตMอเวลา
การแตMงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) ผู+สอนมอบหมายหรือฝSกการใช+ภาษาแบบงาน
กลุMมและงานคูM
5) ผู+สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปTนแบบอยMางที่ดี
กระตุ+นให+นักศึกษาปฏิบัติตามในพฤติกรรมที่ดีจน
เปTนนิสัย และการสร+างต+นแบบ ที่ดี โดยการยก
ยMองชมเชย

วิธีการประเมิน

สัปดาหJที่
ประเมิน

สัดสKวนการ
ประเมินผล

1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข+าชั้นเรียน การสMงงานตาม
กำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร+อม
เพียงของนักศึกษาในการเข+ารMวมกิจกรรม
เสริมประจำหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย
3) วัดและปริมาณจากปริมาณการกระทำ
ความผิดกฎระเบียบ ข+อบังคับตMางๆ
4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน+าที่ ที่ได+รับมอบหมายรายกลุMมและบุคคล
วัดและประเมินผลงานที่ได+รับมอบหมาย

1-15

10%

มคอ.3-4

ผลการเรียนรู2ที่ต2องการพัฒนา
ด2านความรู2
2) มีความสามารถในการศึกษาค+นคว+าและพัฒนา
องคCความรู+ของตนเองให+เกิดเปTนการเรียนรู+ตลอด
ชีวิตได+
3) สามารถนำความรู2ทางภาษาไปประยุกตJใช2ใน
การพัฒนาและแก2ไขปSญหาได2จริง
4) สามารถบูรณาการความรู2ทางภาษาเข2ากับ
ศาสตรJอื่น ๆ ที่เกี่ยวข2องได2เพื่อเสริมสร2างทักษะ
การเรียนรูใ2 นศตวรรษที่ 21

วิธีการสอน

1) จัดการเรียนรู+ด+วยวิธีการเรียนรู+โดยใช+กิจกรรม
เปTนฐาน (Project-based Learning)
2) จัดการเรียนรู+ด+วยวิธีการเรียนรู+โดยการเรียนรู+
ที่เน+นทักษะกระบวนการคิด (Thinking-based
Learning)
3) จัดการเรียนรูด+ +วยวิธีการเรียนรูจ+ ากการสืบค+น
(Inquiry-based Learning)
4) จัดการเรียนรู+ด+วยวิธีการเรียนรู+เชิง
ประสบการณC (Experiential Learning)
5) จัดการเรียนรู+โดยใช+ปVญหาเปTนฐาน
(Problem-based Learning)

วิธีการประเมิน

1) ประเมินผลการเรียนการสอนจาก
แบบทดสอบท+ายบทและงานที่มอบหมาย
2) สังเกตพฤติกรรมและการมีสMวนรMวมใน
การเรียนและการทำกิจกรรม
3) สังเกตจากการอภิปรายเดี่ยวและกลุMม
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการ
ทำงานกลุMม

สัปดาหJที่
ประเมิน

สัดสKวนการ
ประเมินผล

1-15

30%

มคอ.3-5

ผลการเรียนรู2ที่ต2องการพัฒนา
ด2านทักษะทางปSญญา
1) มี ความสามารถประมวลข+อมู ลเพื่ อวิเคราะหC
สาเหตุของปVญหา แก+ไขปVญหาด+วยการเสนอแนว
ทางการแก+ไขปVญหาได+อยMางถูกต+อง เหมาะสมและ
สร+างสรรคC
2) มีความสามารถในการบูรณาการทักษะและ
สาระทางวิ ช าการทางภาษาเพื่ อ การประกอบ
อาชีพได2
3) มีการประยุกตJใช2นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการสื่ อ สารและการทำงานเพื่ อ การเรี ย นรู2
ตลอดชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู2กับผู2อื่นได2
ด2านทักษะความสัมพันธJระหวKางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) มีการให2ความชKวยเหลือเพื่อการแก2ปSญหา
และสามารถทำงานรKวมกับผู2อื่นได2อยKาง
สร2างสรรคJ
3) มีการแสดงความรับผิดชอบตKอการเรียนรู2
อยKางตKอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนและการ
ชKวยเหลือผู2อื่น
4) มีการแสดงออกทางภาวะผู+นำและสามารถเปTน

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหJที่
ประเมิน

สัดสKวนการ
ประเมินผล

1) การจัดการเรียนการสอนที่เน+นทักษะการ
สื่อสารในสถานการณCตMางๆ
2) การอภิปรายกลุมM
3) การวิเคราะหCข+อมูล ยกตัวอยMางประเด็นปVญหา
ตMางๆที่เกี่ยวข+อง พร+อมทั้งหาทางแก+ไข

1) วัดและประเมินผลการนำเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นกรณีนักศึกษา
2) วัดและประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายกลุMม หรือการ
นำเสนอผลงานของผู+เรียน
3)วัดและประเมินจากผลการรายงานผลด+วย
สือ่ อิเล็กทรอนิกสC

1-15

40%

1) มีความสามารถทำงานเปTนกลุMมในฐานะผู+นำ
และผู+ตามได+
2) สามารถริเริ่มสร+างสรรคC แนวทางที่เปTน
ประโยชนCตMอการดำเนินกิจกรรมตMางๆ ได+
3) มีมนุษยCสัมพันธCที่ดีสามารถสื่อสารกับผู+อื่นได+
เปTนอยMางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตMางประเทศ
4) มีการค+นคว+าและวางแผนในการเรียนรู+และ
พัฒนาตนเองอยMางตMอเนื่อง

1) วัดและประเมินผลการเรียนแบบรMวมมือ
2) วัดและประเมินผลการศึกษาค+นคว+า
การหาแนวทางแก+ปVญหาในกรณีศึกษาตMางๆ
3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนอ
ผลงานกลุMม และการเปTนผู+นำในการ
อภิปรายตอบข+อซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข+ารMวมกิจกรรม
และการนำเสนองานเปTนภาษาอังกฤษ

1-15

10%

มคอ.3-6

ผลการเรียนรู2ที่ต2องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหJที่
ประเมิน

สัดสKวนการ
ประเมินผล

1-15

10%

ผู+ตามได+อยMางเหมาะสมในการทำงานรMวมกับผู+อื่น 5) มอบหมายงานการค+นคว+าที่ต+องมีการ
ประยุกตCใช+ความรู+และทักษะในการใช+เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตMางๆ

ด2านทักษะการวิเคราะหJเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สามารถใช2 สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนรู2และการสืบค2นข2อมูลใน
การพั ฒ นาตนให2 เกิ ด การเรี ย นรู2 ต ลอดชี วิ ต ได2
4) สามารถใช2สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารทางภาษากับผู2อื่นได2อยKางถูกต2องและ
เหมาะสม
5) สามารถตรวจสอบและแก+ ไขการใช+ สื่ อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประโยชนC
แกM ก ารสื่ อ สารทางภาษาและให+ เกิ ด การเรี ย นรู+
ตลอดชีวิต

1) การติดตาม การคิด การวิเคราะหC และนำเสนอ
รายงานประเด็นสำคัญด+านระบบ
สารสนเทศจากสือ่ อิเล็กทรอนิกสC
2) การสืบค+นและการนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ ที่เกี่ยวข+องกับสาขาวิชา
3) การเข+ารMวมกิจกรรมการเรียนรู+ผMานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสC

1) วัดและประเมินผลการติดตาม การคิด
การวิเคราะหC และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ
ด+านระบบสารสนเทศ จากสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสC
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค+น เทคนิค
การนำเสนอโดยใช+ทฤษฎี การเลือกใช+
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได+อยMาง
อยMางเหมาะสม
3) วัดและประเมินจากความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข+อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช+
เครื่องมือตMางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาที่มี
การนำเสนอตMอชั้นเรียน ทัง้ จากเพื่อนรMวมชั้น
และผู+สอนรายวิชา

หมายเหตุ ผลการเรียนรูต2 ัวเข2ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู+ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
มคอ.3-7

5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข2อ 2)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห'
(ช.ม)

หัวข0อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช0

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสEวนการประเมิน)

ผู0สอน

1
(3 ชม.)

1. แนะนำลักษณะวิชา
วัตถุประสงคDแนวการสอน
การวัดและประเมินผล
2. ทดสอบความรูLทั่วไปที่เกี่ยวขLอง
ในรายวิชากSอนเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคDและเปYาหมายของรายวิชา เกณฑD
การวัดผลและประเมินผล
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทบทวนการอSานและสนทนาโตLตอบ

1.รายละเอียดของ
รายวิชา
2.เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. PowerPoint

1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูเL รียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบรSวมมือ

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

2
(3 ชม.)

第一天

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 校园生活、打算
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝfกหัด และฝfกพูดในสถานการณDตSางๆ
2. ทบทวนคำศัพทD

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
3.วัดและประเมินผล
การเรียนแบบรSวมมือ
4. สSงแบบฝfกหัดผSานระบบ WBSC

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

มคอ.3-8

สัปดาห'
(ช.ม)

หัวข0อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช0

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสEวนการประเมิน)

ผู0สอน

3
(3 ชม.)

入乡随俗

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 叫错了也没什么、这样能
行吗
2. อธิบายคำศัพทDภาษาจีนและแปลเปoนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝfกหัด และฝfกพูดในสถานการณDตSางๆ
2. ทบทวนคำศัพทD

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบรSวมมือ
4. สSงแบบฝfกหัดผSานระบบ WBSC

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

4
(3 ชม.)

家乡

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 你是哪儿的人呀、我的家
乡
2. อธิบายคำศัพทDภาษาจีนและแปลเปoนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝfกหัด และฝfกพูดในสถานการณDตSางๆ
2. ทบทวนคำศัพทD

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบรSวมมือ
4. สSงแบบฝfกหัดผSานระบบ WBSC

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

มคอ.3-9

สัปดาห'
(ช.ม)

หัวข0อ/รายละเอียด

5
(3 ชม.)

学校社团

6
(3 ชม.)

请客

7
(3 ชม.)

退货

8
(3 ชม.)

信写不信

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช0

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 我想多认识一些中国学
生、欢迎你加入
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝfกหัด และฝfกพูดโดยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในหัวขLอที่กำหนด
2. ทบทวนคำศัพทD
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ 今天我请客、你们有外卖
吗
2. อธิบายคำศัพทDภาษาจีนและแปลเปoนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝfกหัด และฝfกพูดโดยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในหัวขLอที่กำหนด
2. ทบทวนคำศัพทD
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวนคำศัพทD
2. บรรยายเกีย่ วกับ 我想退这条裤子、两位请慢用
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คัดคำศัพทD

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวนคำศัพทD

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสEวนการประเมิน)

ผู0สอน

1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
3. ผลการทดสอบยSอยการเขียน
ครั้งที่ 1
4. สSงแบบฝfกหัดผSานระบบ WBSC
1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบรSวมมือ
4. สSงแบบฝfกหัดผSานระบบ WBSC

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบรSวมมือ
4. สSงแบบฝfกหัดผSานระบบWBSC

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

1. PowerPoint
2. เอกสาร

1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสวS นรSวม

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

มคอ.3-10

สัปดาห'
(ช.ม)

หัวข0อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช0

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสEวนการประเมิน)

ผู0สอน

2. บรรยายเกี่ยวกับ 怎么办、天下还有这种好事儿
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนเตรียมสอบกลางภาค

ประกอบการเรียน
3.ตัวอยSางแบบฟอรDม
ตSางๆ

ของผูLเรียน
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบรSวมมือ
4. ผลการทดสอบยSอยการเขียน
ครั้งที่ 2

ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

9
(3 ชม.)

1.สอบกลางภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทดสอบพูดตามหัวขLอที่กำหนด
กิจกรรม/ใบงาน :
1.แบบทดสอบ

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. การตรงตSอเวลา
2. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
3. วัดและประเมินผล การเรียน
แบบรSวมมือ

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

10
(3 ชม.)

勤工俭学

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวนคำศัพทD
2. บรรยายเกีย่ วกับ 你找到什么新工作了、我想找
个工作
กิจกรรม/ใบงาน :
1. คัดคำศัพทD
2. ใหLนักศึกษาฝfกพูดในหัวขLอที่กำหนด

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูเL รียน
2.การตรงตSอเวลา
3. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

มคอ.3-11

สัปดาห'
(ช.ม)

หัวข0อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช0

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสEวนการประเมิน)

ผู0สอน

11
(3 ชม.)

旅游

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวนคำศัพทD
2. บรรยายเกี่ยวกับ 你们的西安游是怎么安排的、
新疆好玩儿极了
2 กิจกรรม/ใบงาน:
1. คัดคำศัพทD

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
2.การตรงตSอเวลา
3. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน และการทำงาน
กลุมS

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

12
(3 ชม.)

看什么书

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทบทวนคำศัพทD
2. บรรยายเกี่ยวกับ 我一般看畅销书、我最喜欢的
一本书
3. อธิบายคำศัพทDภาษาจีนและแปลเปoนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใหLนักศึกษาฝfกพูดในหัวขLอที่กำหนด

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูเL รียน
2. การตรงตSอเวลา
3. วัดและประเมินผล
การเรียนแบบรSวมมือ

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

13
(3 ชม.)

最难忘的

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเกี่ยวกับ 快回家了吧
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใหLนักศึกษาฝfกพูดในหัวขLอที่กำหนด

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
2.การตรงตSอเวลา
3. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
และการทำงานกลุSม

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

มคอ.3-12

สัปดาห'
(ช.ม)

หัวข0อ/รายละเอียด

14
(3 ชม.)

最难忘的 ตSอ

15
(3 ชม.)

1. ทบทวนและสรุปรายวิชา

สัปดาหDที่ 16

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายเกี่ยวกับ 最难忘的一课
2. อธิบายคำศัพทDภาษาจีนและแปลเปoนภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใหLนักศึกษาฝfกพูดในหัวขLอที่กำหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ทำกิจกรรมโดยใชLการเขียนเปoนสือ่ โดยใหLนักศึกษาเปoนผูLเลือกและ
ออกแบบหัวขLอเรื่องในการเขียนเอง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทบทวนบทเรียน

สื่อที่ใช0

การวัดผลและประเมินผล
(สัดสEวนการประเมิน)

ผู0สอน

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีสSวนรSวม
ของผูLเรียน
2.การตรงตSอเวลา
3. ผลการทดสอบยSอยการเขียน
ครั้งที่ 4

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

1. PowerPoint
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. สังเกตการมีสSวนรSวม
ความสามารถความตั้งใจ
2. การตรงตSอเวลา
3. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการทำงาน
กลุมS

นพรัตนD
ขนบธรรมกุล
ดารารัตนD
อินทรกำเหนิด

สอบปลายภาค

มคอ.3-13

5.2 เกณฑ&การประเมินผล ใช,ระบบอิงเกณฑ6ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมินผลการเรียนรู4
- คะแนนระหวDางภาค
ร,อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร,อยละ 30
1) การวัดผล :
- การเข,าชั้นเรียน
- แบบฝNกหัด WBSC
- กิจกรรมในชั้นเรียน
- ทดสอบยDอย
- 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. 周燚.发展汉语（中级口语）.北京：北京语言大学出版社，2019.08
6.3 เอกสารและข4อมูลแนะนำ
1.ฝVายวิชาการการสำนักพิมพ6แมนดารินเอดูเคชั่น. (2556) คูBมือการเรียนการสอนภาษาจีน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ6แมนดาริน เอดูเคชั่น.
2.箭飞马.汉语口语速成.北京：北京大学出版社，2020

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ&การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
1) การสนทนากลุDมระหวDางผู,สอนและผู,เรียน
2) การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู,โดยผู,เรียน
3) การประเมินผลงานด,านความเหมือนและความแตกตDางระหวDางผู,เรียน
7.2 กลยุทธ&การประเมินการสอน
มคอ.3-14

1) การสังเกตการสอน
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู,ของผู,เรียน
3) การประเมินผลการเรียนรู,ด,วยเครื่องมือที่หลากหลาย เชDน การถาม-ตอบ การทดสอบยDอย การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู, การ
ประเมินชิ้นงานเดีย่ ว และงานกลุDม
7.3 การปรับปรุงการสอน
นำผลที่ได,จากการบันทึกหลังการสอน และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห6ผู,เรียนตาม
ความแตกตDางเปgนรายบุคคล
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นำผลที่ได,จากการบันทึกหลังการสอน และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห6ผู,เรียน
ตามความแตกตDางเปgนรายบุคคล
ผลลัพธ&การเรียนรู4
คะแนน
พฤติกรรมความรับผิดชอบและการมีสBวน
การนำเสนอผลงานด4วยทักษะการ
สอบ
รBวมในการทำงาน
วิเคราะห&เชิงตัวเลข/ การสื่อสาร/ การ
ใช4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธรรม จริยธรรม
P
P
ความรู,
P
P
ปiญญา
P
P
ความสัมพันธ6ระหวDางบุคคลและ
P
P
ความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยีสารสน
P
เทศ
การจัดการเรียนรู,
P
P
P
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปmการศึกษา หรือตามข,อเสอนแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในข,อ 4
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