รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1571301วิชา สัทศาสตร์ ภาษาจีน
2. จํานวนหน่ วยกิต
%(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ประเภทวิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์นพรัตน์ ขนบธรรมกุล
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
5. ภาคการศึกษา/ชัน4 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที71 ชันปี
8 ที7 1
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง4 ล่ าสุด
ธันวาคม :;;;

1

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื7อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื7 องของเสียงทังเสี
8 ยงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ในภาษาจีน
ความแตกต่างระหว่างเสียงในภาษาจีน สามารถออกเสียงภาษาจีนได้ ถกู ต้ องมากขึ 8น
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื7อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้พื 8นฐานในด้ านการออกเสียงภาษาจีนที7ถกู ต้ อง และสามารถนําความรู้และทักษะนี 8
ไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาวิชาอื7นๆ เช่น วิชาที7เกี7ยวข้ องกับการฟั ง และการพูด และสามารถนําความรู้ไปใช้ ใน
การศึกษาเพิ7มเติมด้ วยตนเองนอกห้ องเรี ยนผ่านสื7ออื7นๆ

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบสัทอักษรพินยิน ฝกออกเสียงการพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาจีน ฝกฝน
และปรับปรุงแก$ไขการออกเสียงภาษาจีนทั้งในระดับหน*วยเสียง คํา วลี และประโยค โดยเน$นการออกเสียงที่
ยากสําหรับนักศึกษาชาวไทย
Study PinYin, the system of Chinese phonetic alphabet.
Practice pronouncing Chinese
consonants, vowels and intonation.
Focus on phonemic, words, phrases and sentence levels with
particular attention to difficult sounds for Thai learners.
通过汉语拼音学习，练习汉语语音中声母、韵母和声调的正确发音。
训练并纠正学生词汇、短语以及句子的发音，尤其是对泰国人来说易错的部分。

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึ ก
สอนเสริม

45ชัว7 โมง / ภาค
การศึกษา

สอนเสริ ม ให้ คําแนะนํา
ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

6ชัว7 โมง / สัปดาห์

2

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกําหนดวัน เวลาในการให้ คําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแก่ผ้ เู รี ยนสัปดาห์ละ G ชัว7 โมง
โดยแจ้ งให้ ทราบในห้ องเรี ยน

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้ องพัฒนา
1.1.1ตระหนักในคุณธรรมจริ ยธรรมความซื7อสัตย์สจุ ริ ตและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน มีวินยั และตรงต่อเวลา
1.1.3ความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื7น แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื7น
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและมอบหมายงาน โดยการสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนการส่งงานที7ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลาที7กําหนด
1.3.2การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
8 ยน
1.3.3การทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ทางด้ านการออกเสียงในภาษาจีนได้ อย่างถูกต้ อง
2.1.2 มีความรู้ในด้ านการเขียนสัทอักษรจีนที7ถกู ต้ อง
2.1.3 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้ านตัวอักษรจีนกับความรู้ ในศาสตร์ อื7นๆ
2.2 วิธีการสอน
:.:.M การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั กิ ารออกเสียงภาษาจีนที7ถกู ต้ อง
:.:.% การทดสอบก่อน และหลังการเรี ยนการสอน
:.:.O ให้ ทําแบบฝึ กหัดเพื7อทบทวนความรู้ ความเข้ าใจ
:.:.; การทดสอบเดี7ยวและเป็ นกลุม่
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
8 ยน และบุคลิกภาพ
:.%.: แบบฝึ กหัด และงานที7มอบหมายให้ นกั ศึกษา
2.3.3 ทดสอบย่อย
2.3.Oสอบปลายภาค
3

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้ องพัฒนา
3.1.1การนําหลักการเขียนสัทอักษรจีน(พินอิน) ไปประยุกต์ใช้ ในการเขียนเสียงอ่านของตัวอักษรจีนที7ได้ ยินได้
3.1.2 สามารถอ่าน และเขียนสัทอักษรจีน (พินอิน) ได้ อย่างถูกต้ อง
3.2 วิธีการสอน
3.2.1การกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.2.2การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา ด้ วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
3.2.3การอภิปรายกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1การมีสว่ นร่วมในชันเรี
8 ยน และบุคลิกภาพ
3.3.2แบบฝึ กหัด และงานที7มอบหมายให้ นกั ศึกษา
3.3.3ทดสอบย่อย
3.3.4สอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
O.M.M การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยน และผู้สอน
4.1.2 สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.1.3ทักษะการเรี ยนด้ วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที7ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนและทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังงานกลุ
8
ม่ และงานเดี7ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุม่
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
;.M.M สามารถใช้ Power Point และสื7อมัลติมีเดียในการนําเสนองานที7ได้ รับมอบหมาย
;.M.: สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที7นา่ เชื7อถือ
;.M.% สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ Power Point และสื7อมัลติมีเดียที7นา่ สนใจ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชันเรี
8 ยน
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที7น่าเชื7อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที7ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการใช้ สื7อจากการนําเสนอหน้ าชันเรี
8 ยน

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

1

- แนะนําลักษณะวิชา วัตถุประสงค์
แนวการสอน การวัดและ
ประเมินผล

3

2

-คุณลักษณะพิเศษของภาษาจีน
ตัวอักษรและเสียง
-ความเป็ นมาของการใช้ สทั อักษร
จีน
-ส่วนประกอบของพยางค์เสียงใน
ภาษาจีน
1 เสียงพยัญชนะ

3

-ส่วนประกอบพยางค์เสียงใน
ภาษาจีน
2 เสียงสระ
-ทดสอบฟั ง เติมเสียงพยัญชนะครัง8
ที7 1
-วิธีการประสมเสียง กฎการลดรูป
สระเมื7อเขียนตัวพินอินและ
วรรณยุกต์ทงสี
ั 8 7เสียง
-ทดสอบฟั งเติมเสียงสระครัง8 ที7 2

3

%

O

;

6

-零声母 และพยัญชนะช่วย

3

3

3

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
มคอ 3
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD, PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD, PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย

ผู้สอน

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

อ. นพรัตน์
5

สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

สะกด Y และ W

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD , PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ข้ อสอบ

ผู้สอน

ขนบธรรมกุล

^

-เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน และ
กฎในการวางวรรณยุกต์
-ทดสอบการอ่านตารางสัทอักษร

3

8

-กฎในการผันเสียงวรรณยุกต์
-ทดสอบการเขียนประโยคสัทอักษร
ครัง8 ที7 1

3

9

สอบกลางภาค

3

10

-ความแตกต่างระหว่างพยางค์เสียง
และคําในภาษาจีน รวมถึงรู ปแบบ
เสียงวรรณยุกต์ในคําที7สามารถ
เกิดขึ 8นได้
-ทดสอบการอ่านบทความสันๆ
8
ครัง8 ที7 1
-ตัวอักษรจีนพื 8นฐานที7เป็ น
ส่วนประกอบของตัวอักษรจีนใน
ปั จจุบนั
-ทดสอบการเขียนประโยคสัทอักษร
ครัง8 ที7 2
-ฝึ กการออกเสียงคําศัพท์พื 8นฐานใน
ชีวิตประจําวัน
-ทดสอบการอ่านบทความขนาด

3

บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
CD ,PowerPoint
บทความสันจากสื
8
7อ

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

6

บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

6

บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

11 - 12

13- 14

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

6

สัปดาห์ ที

เนือ4 หา

จํานวน
ชัวโมง

M;

กลาง ครัง8 ที7 2
-ทบทวนและสรุปรายวิชา

3

16

สอบปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที ผลการเรี ยนรู้

1
ทดสอบ
ย่อย

2
จิตพิสยั

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนสือทีใช้
(ถ้ ามี)
PowerPoint
บรรยาย / อภิปราย
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
PowerPoint
ข้ อสอบ

วิธีการประเมิน

การสอบย่อย
-สอบฟั ง
-สอบพูด

-ฟั งตามที7กําหนดไว้ ถกู ต้ อง
-สนทนาออกเสียงระบบสัทอักษรตามตารางได้
อย่างถูกต้ อง
-สอบอ่าน
--อ่านบทความต่างๆที7กําหนดได้ ถกู ต้ อง
-สอบเขียน
----เขียนตัวสัทอักษร ได้ ถกู ต้ องตามหลักการเขียน
การเข้ าชันเรี
8 ยน
-เช็ครายชื7อการเข้ าห้ องและการมาสาย ความ
งานที7มอบหมาย ตังใจ
8 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
-ความตรงเวลาและคุณภาพการส่งการบ้ าน
แบบฝึ กหัด งานที7มอบหมาย
สอบกลางภาค
ทดสอบกลางภาคเรี ยน

3
สอบกลาง
ภาค
O
สอบปลายภาค
สอบปลาย

ทดสอบปลายภาคเรี ยน

ผู้สอน

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

อ. นพรัตน์
ขนบธรรมกุล

สัปดาห์ ที สัดส่ วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
40%
4, 5
10%
7
10%
10,14
8,12
ตลอดภาค
การศึกษา

10%
10%
10%

9

20%

16

30%

7

ภาค

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาสัทศาสตร์ ภาษาจีน
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ภาษาจีน
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.

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.baidu.com
www.sina.com
www.sogou.com
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หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทังวิ
8 ธีการสอนการจัดกิจกรรมในชันเรี
8 ยนสื7อการสอนและผล
การเรี ยนรู้ ที7ได้ รับตลอดจนเสนอแนะเพื7อการปรับปรุงรายวิชาด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื7อการประเมินการสอนได้ แก่จากผลสัมฤทธิjทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและการทวน
สอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
ใช้ การเก็บข้ อมูลเช่นการสังเกตการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ในหลักสูตรผลสัมฤทธิjทางการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษานักศึกษาการเขียนประเมินผู้สอนและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยตรงและการทวน
สอบผลสัมฤทธิjประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิQของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิjในรายหัวข้ อตามที7คาดหวังจากการเรี ยนรู้
รายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
ตังคณะกรรมการในสาขาวิ
8
ชาตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้ อสอบรายงานและเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที7ได้ จากการทําแบบประเมินมาใช้ ปรับปรุงแผนการสอน ผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิj
ประสิทธิผลรายวิชามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทุกปี
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