รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
1572401 วิชา การเขียนภาษาจีนเบื )องต้ น
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาจีน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ สู อน นพรัตน์ ขนบธรรมกุล
5. ภาคการศึกษา/ชัน4 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที9 2 ปี การศึกษา 2556 / ชันปี
) ที9 2
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
1 ตุลาคม 2555

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื9อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี9ยวกับตัวอักษรจีน โครงสร้ าง ลําดับขีด เพื9อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
เขียนได้ อย่างถูกต้ อง
2. เพื9อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเขียนเรื9 องราวสันๆ
) เกี9ยวกับตนเอง ครอบครัว ได้
3. เพื9อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ด้านคําศัพท์ที9ใช้ ในชีวิตประจําวัน
4. เพื9อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กทักษะการนําคําศัพท์มาแต่ง วลี ประโยคความเดียวและประโยคความรวมได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื9อเป็ นการสร้ างความรู้พื )นฐานด้ านการเขียนภาษาจีนที9ถกู ต้ อง
2. เพื9อเป็ นการส่งเสริ มความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ า ประยุกต์ใช้ คําศัพท์ที9เกี9ยวข้ องกับรายวิชา
ที9ศกึ ษา
3. เพื9อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดเจตคติที9ดีตอ่ ภาษาจีน สามารถเรี ยบเรี ยงเพื9อเขียนเรื9 องราวสันๆ
) เกี9ยวกับตนเองและ
ครอบครัวได้

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการสร้ างประโยคโดยเริ9 มจากการใช้ คําสร้ างวลี การใช้ วลีในการสร้ างประโยคและการเรี ยบเรี ยง
ประโยคเป็ นข้ อความสันๆ
) ฝึ กการเขียนภาษาจีนเป็ นรูปแบบต่างๆ คือ การกรอกแบบฟอร์ ม การเขียนบันทึกช่วยจํา
การจดบันทึกสันๆ
) อย่างไม่เป็ นทางการ การเขียนแสดงความยินดี การเขียนบัตรเชิญ การเขียนแสดงความเสียใจ
และการขอโทษ
Study how to write sentences starting from words to phrases, phrases to sentences and
sentences to short paragraphs. Practice Chinese writing in different patterns that is forms filling ,
memorandum , informal note-taking, congratulation, invitation cards, condolences and apologies.
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
45 ชัว9 โมงต่อภาค สอนเสริ ม ให้ คําแนะนํา
ไม่มี
90 ชัว9 โมงต่อภาค
การศึกษา
ตามความต้ องการของ
การศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ท ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล

- อาจารย์ประจําวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของกลุม่ วิชาภาษาจีน
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายวิชาตามเวลาที9อาจารย์ประจําวิชากําหนด

หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1. มีความซื9อสัตย์ สุจริ ต
1.1.2. มีทศั นคติที9ดีตอ่ การเรี ยนภาษาจีนและแสดงออกซึ9งคุณธรรมจริ ยธรรมในการปฏิบตั งิ านและการ
ปฏิบตั ิตนต่อผู้อื9นอย่างสมํ9าเสมอ
1.1.3. มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยน และการทํางานที9ได้ รับมอบหมาย
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1. ปลูกจิตสํานึกให้ มีความซื9อสัตย์ต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อคัดลอกงานของผู้อื9น
1.2.2. มีความรับผิดชอบในหน้ าที9โดยให้ ความร่วมมือ และสามารถร่วมทํางานกับผู้อื9นได้ เป็ นอย่างดี
1.2.3. เน้ นการเข้ าชันเรี
) ยนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการรับผิดชอบงานที9ได้ รับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการกระทําทุจริ ตในการสอบ และผลการทํางานที9ได้ รับมอบหมาย
1.3.2. สังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยน การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
1.3.3. ประเมินจากการเข้ าชันเรี
) ยนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนด
2. ความรู้
2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.1.1. มีความรู้เบื )องต้ นที9เกี9ยวกับตัวอักษรจีน
2.1.2. สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ อย่างถูกต้ องตามหลัก
2.1.3. สามารถเรี ยบเรี ยงวลี ประโยค ให้ เป็ นเรื9 องราวสันๆ
) เกี9ยวกับตนเองและครอบครัว รวมถึงการเขียน
รูปแบบอื9นๆ ได้ ถกู ต้ อง
2.1.4. สามารถบูรณาการความรู้จากสิ9งที9เรี ยนได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย
2.2.2 การฝึ กปฏิบตั กิ ารฝึ กเขียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การมีสว่ นร่ วมในชันเรี
) ยน
2.3.2 การทดสอบก่อน และหลังการเรี ยนการสอน
2.3.3 ทดสอบการเขียนประโยค และรูปแบบการเขียนอื9นๆ

2.3.4 ทดสอบเดี9ยว หรื อกลุม่
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1.1 สามารถเขียน ตัวอักษรจีนที9เป็ นคําพื )นฐานได้
3.1.2 สามารถเรี ยบเรี ยงและเขียนเป็ นภาจีนตามรู ปแบบการเขียนในลักษณะต่างๆ ได้
3.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ คําศัพท์ที9เรี ยนในการสร้ างประโยคที9มีความหมายหลากหลายและสื9อ
ความต้ องการหรื อความรู้สกึ ของตนเองได้
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.2.1 ทําแบบฝึ กเขียนตัวอักษรจีน
3.2.2 ให้ นกั ศึกษาเข้ าใจความเป็ นมาและลักษณะของตัวอักษรจีนซึง9 เป็ นอักษรภาพ
3.2.3 ให้ นกั ศึกษาแต่งประโยคจากคําศัพท์ที9เรี ยน โดยฝึ กเขียนจากง่ายไปยาก และจากเรื9 องที9ใกล้ ตวั
ก่อน
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ประเมินจากผลสอบ และแบบฝึ กหัดที9มอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชันเรี
) ยน
3.3.3 ความสามารถในการนําความรู้มาใช้ วา่ มีมากน้ องเพียงใด
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1.1 ให้ ความช่วยเหลือในการแก้ ปัญหา และทํางานร่วมกับผู้อื9นในระหว่างการเรี ยนรู้ได้ อย่างสร้ างสรรค์
4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที9ได้ รับมอบหมาย
4.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองด้ านการเรี ยนรู้ ภาษาจีน และสามารถให้ ความช่วยเหลือผู้อื9นได้
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทังกลุ
) ่มและเดี9ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที9ได้ รับมอบหมายทังงานกลุ
)
ม่ และเดี9ยว
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ ภาษาจีนด้ านการเขียนเพื9อสื9อสารกับผู้อื9น
5.1.2 ความสามารถในการสืบค้ นแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เนต
5.2 วิธีการสอน
5.1.1 อาจารย์ให้ นกั ศึกษาได้ ใช้ การเขียนในการสื9อสาร
5.1.2 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

5.3 วิธีการประเมินผล
5.1.1 นักศึกษาสามารถใช้ รูปแบบการเขียนเพื9อสื9อสารถึงผู้อื9นได้ หรื อไม่
5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้ อินเตอร์ เนตค้ นคว้ าและได้ ข้อมูลมานําเสนอ

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1

2

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ
- แนะนําลักษณะวิชา
อธิบายเนื )อหารายวิชา
จุดประสงค์และ
วัตถุประสงค์แนวการสอน
การวัดและประเมินผล
เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและ
- ทดสอบความรู้ ทวั9 ไปที9
เกี9ยวข้ องในรายวิชาก่อนเรี ยน ประเมินผลแนะนํา
website
- บรรยาย
- บรรยายเนื )อหาเกี9ยวกับเส้ น - บรรยาย
ขีดตัวอักษรจีน
- แบบฝึ กหัด

สือ
การสอน

การวัดผล

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

3

- บรรยายเนื )อหาเกี9ยวกับ
ลําดับขีดและโครงสร้ าง
ตัวอักษรจีน

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

4

- บรรยายเนื )อหาเกี9ยวกับ
ส่วนประกอบตัวอักษรจีน

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

5

- บรรยายเนื )อหาเกี9ยวกับ
- บรรยาย
ตัวอักษรจีนและคําศัพท์
- แบบฝึ กหัด
ภาษาจีน
ทดสอบย่อยการเขียนครัง) ที9 1

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- ข้ อสอบ

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-

สัปดาห์ ท ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ

สือ
การสอน

การวัดผล

6

-บรรยายเกี9ยวกับประโยค
และวิธีการใช้ เครื9 องหมาย

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

ความสามารถ
ในการทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

7

- บรรยายเกี9ยวกับการเขียน
แนะนําตนเอง

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

8

- บรรยายเกี9ยวกับการการ
- บรรยาย
เขียนแนะนําครอบครัว
- แบบฝึ กหัด
- ทดสอบย่อยการเขียนครัง) ที9
2

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- ข้ อสอบ

9

- สอบกลางภาค

- บรรยาย

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- ข้ อสอบ

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ

- บรรยายในส่วนของการใช้
คํา วลี และกาเรี ยบเรี ยง
ประโยค

10

- บรรยายเกี9ยวกับการเขียน
วัน เวลา

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

11

- บรรยายเกี9ยวกับการฝึ ก

- บรรยาย

- ppt

- สังเกตการมี

สัปดาห์ ท ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

กรอกแบบฟอร์ มต่างๆ

12

กิจกรรมการเรี ยนการ
สือ
สอน
การสอน
ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- แบบฟอร์ มต่างๆ

- บรรยายและฝึ กการเขียน
บันทึกช่วยจําและการจด
บันทึกสันๆ
) อย่างไม่เป็ น
ทางการ
- ทดสอบการเขียนครัง) ที9 3
- บรรยายการเขียนแสดง
ความยินดีในโอกาศต่างๆ
และการเขียนบัตรเชิญ
- ทดสอบการเขียนครัง) ที9 4

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิ

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิ

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

14

- บรรยายการเขียนแสดง
ความเสียใจและการขอโทษ
- ทดสอบการเขียนครัง) ที9 5

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิ

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

15

- ทํากิจกรรมกลุม่ โดยใช้ การ - บรรยาย
เขียนเป็ นสื9อโดยให้ นกั ศึกษา
เป็ นผู้เลือกและออกแบบ
กิจกรรม
- ทบทวนและสรุปรายวิชา
วิชานี )ระบุวนั และเวลาสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย

13

สอบปลาย
ภาค

- ppt
- เอกสาร
ประกอบการสอน

การวัดผล

ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน
-ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
- ทดสอบ
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เรี ยน

ประเมินผลงานที9นําเสนอและผลการ
ทดสอบทังหมด
)

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที
ผลการเรี ยนรู้
1
2
3
4

การมีสว่ นร่วมในชันเรี
) ยน
งานที9มอบหมายให้ นกั ศึกษา
ทดสอบย่อยและสอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท ี
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
10%
50%
30%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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

2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
เธียรชัย เอี9ยมวรเมธ. พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ). กรุงเทพมหานคร :
บริ ษัทรวมสาส์น (1977) จํากัด, 2546
张斌。新编现代汉语。上海：复旦大学出版社，2002。
吕叔湘。现代汉语八百词（增订本）。北京：商务印书馆，1999。
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。
邵敬敏主编。现代汉语通论。上海：上海教育出版社，2005。

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
ไม่มี

หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
1.2 การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้โดยผู้เรี ยน
1.3 การประเมินผลงานด้ านความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้เรี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.1 การสังเกตการสอน
1.2 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
1.3 การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้วยเครื9 องมือที9หลากหลาย เช่น การถาม-ตอบ การทดสอบย่อย การสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ การประเมินชิ )นงานเดี9ยว และงานกลุม่
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําผลที9ได้ จากการบันทึกหลังการสอน และการจัดทําวิจยั ในชันเรี
) ยน มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน โดยวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนตามความแตกต่างเป็ นรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิQของนักศึกษาในรายวิชา
ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้ อสอบ วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้ อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี การศึกษา หรื อตามข้ อเสอนแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิqในข้ อ 4

