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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1
สาขาวิชาภาษาจีนเพือการสือสาร คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา1
1572502
การอ่านภาษาจีน 2
汉语阅读二

Chinese Reading 2
2. จํานวนหน่วยกิต1
3 หน่ วยกิต 3(2–2 -5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1
หลักสูตรศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนเพือการสือสาร)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
顾嫣 （负责人）
顾嫣（教师）
Lecturer Aminah Bensa-ad, e-mail:aminnah.b@dru.ac.th, tel:0850218440
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน1
ภาคการศึกษาที 2 / ชันปี ที 2
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites)
1572501
การอ่านภาษาจีน 1
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน1
อาคาร 2 ห้อง 276 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด1
28 ตุลาคม 2563
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1
1.1. นักศึกษาสามารถอ่านออกเสียงบทความ ความเรียงภาษาจีนขนาดสันได้ถูกต้อง แม้นยํา
1.2. นักศึกษาสามารถอ่าน วิเคาระห์ ตีความและเข้าใจบทความ ความเรียงภาษาจีนขนาดสัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1
เพือให้นักศึกษา ทําความเข้าใจ จดจํา และสะสมคําศัพท์
มีความพร้อมด้านการอ่านบทความ ความเรียงภาษาจีนทีมีจาํ นวนคําศัพท์เพิมขึนและเนื อหา
ซับซ้อนขึน

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
อ่านบทความ ความเรียงขนาดสัน จํานวนคําศัพท์ 300 ตัวอักษร
Reading Chinese Short messages and essays within 300 words.
阅读 300 字的短文。
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ตอ่ ภาคการศึกษา 64 ชัวโมง
3 (2-2-5)
บรรยาย
สอนเสริม

1 32
ชัวโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษา

การฝึ กปฏิบตั ใิ นชัน
เรียน

การศึกษาด้วยตนเอง

32
ชัวโมง

80
ชัวโมง

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
จัดเวลาให้คาํ ปรึกษาดังนี คือ
วันพุธ 13.30 - 15.30 น

หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
1.2 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีเจตคติทีดี ถูกต้อง
1.2 วิธีการสอน
- กําหนดข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกันและใช้ขอ้ ตกลงทีร่างเป็ นข้อกําหนดในห้องเรียน
- ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็ นกฎเกณฑ์ในการกําหนดการให้คะแนนผูเ้ รียน ได้แก่
เรืองความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิผอู ้ ืน
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1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการเข้าเรียน และความรับผิดชอบต่อการเรียน
- ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งทีได้รบั มอบหมาย
- ประเมินการกระทําการทุจริตในการสอบ
2. ความรู ้
2.1 ความรูท้ ีต้องได้รบั
2.1 รูแ้ ละเข้าใจหลักและทฤษฎีของเนื อหา
2.3 รู ้ เข้าใจ และสนใจในการพัฒนาความรู ้
2.2 วิธีการสอน
ศึกษาและฝึ กฝนการอ่านข้อความ บทความขนาดสัน ฝึ กการตีความ ทําความเข้าใจเนื อหา
ทีอ่าน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินการอ่านออกเสียงและอ่านตีความบทความและเรียงความขนาดสัน
2. ประเมินการอ่านตีความบทความ และเรียงความขนาดสัน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้องพัฒนา
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ และใช้ความรูท้ างด้านภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ
3.2 สืบค้น ตีความ ประเมินสถานการณ์เพือการสือสารภาษาจีนในรูปแบบการอ่านได้
3.3 ศึกษา รวบรวม สรุปประเด็นปั ญหาในการอ่านได้
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้นักศึกษาอ่านข้อความ ความเรียงต่างๆ ตามหัวข้อทีกําหนด และ
นักศึกษาคิด วิเคราะห์ ตีความ สรุปประเด็นและพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาจีน
ของตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินผลการอ่านตีความบทความและความเรียงขนาดสัน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
4.2 มีมนุ ษย์สมั พันธ์ทีดีกบั ผูอ้ ืน จริงใจ และมองโลกในแง่ดี
4.2 วิธีการสอน
- การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning); รูปแบบ LT (Learning Together)

มคอ.3 /4

4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตัวเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด
- ประเมินจากการทํางานเป็ นทีม ด้วยแบบสังเกตุ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
5.1 ใช้เทคโนโลยีเพือการเรียนรูแ้ ละเพือการนําเสนอชินงานหรือผลงานในศาตร์ได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ให้ผูเ้ รียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้า
บทความ ความเรียงภาษาจีนขนาดสัน ฝึ กการศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานทีได้รบั มอบหมาย

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
วันที
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์ที
1

ข้อตกลงร่วมกัน
ประเมินก่อนเข้าเรียน
แนะนําแผนการสอน

สัปดาห์ที
2

北京的四季

สัปดาห์ที
3

北京的四季(2)

จํานวน
ชัวโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สือทีใช้
 แนะนําการสอน
 ผูเ้ รียนและอาจารย์รา่ ง
ข้อตกลงร่วมกัน
 ผูเ้ รียนทําแบบประเมินก่อน
เข้าเรียน
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “ฤดูกาลของปั กกิง”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “二十四节

ผูส้ อน
อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

气”

สัปดาห์ที
4

针灸

4

 ทดสอบ
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “การฝั งเข็ม”

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด
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วันที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

สัปดาห์ที
5

针灸(2)

4

สัปดาห์ที
6

注意交通安全

4

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สือทีใช้
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “梁祝”
 ทดสอบ โดยการแสดงละคร
ในบทบาททีกําหนด
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “จราจรปลอดภัย”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “骑自行车要

ผูส้ อน

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

遵守交通规则”

สัปดาห์ที
7

鲁迅

4

สัปดาห์ที
8

婚礼

4

สัปดาห์ที
9

 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “นักกวีหลู่ซวิน”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “钥匙链”
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “งานแต่งงาน”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “礼帽与礼
貌”
สอบกลางภาค

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด
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วันที

หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที
10

北京的四合院

จํานวน
ชัวโมง
4

สัปดาห์ที
11

北京的四合院(2)

4

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สือทีใช้
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “เมืองเก่าปั กกิง”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “北京的胡

ผูส้ อน
อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

同”

สัปดาห์ที 北京首都国际机场
12

4

สัปดาห์ที 北京首都国际机场
13
(2)

4

 ทดสอบ
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “สนามบิน
นานาชาติปักกิง”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “旅客登机程

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

序”

สัปดาห์ที
14

争先恐后

4

สัปดาห์ที
15

争先恐后(2)

4

สัปดาห์ที
16

松 竹梅

4

 ทดสอบการจําลองการ
โดยสารเครืองบิน
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “นิ ทานสุภาษิ ตจีน”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “相声”
 ทดสอบค้นคว้าข้อมูลการ
แสดง 相声 เป็ นต่างๆ
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “ต้นไม้สามชนิ ด”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด

อ.อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด
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วันที

หัวข้อ/รายละเอียด

17

数字趣话

จํานวน
ชัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สือทีใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจบทกลอนภาษาจีน
 ทดสอบการอ่านบทกลอน
ภาษาจีน
 ศึกษาคําศัพท์และอ่าน
บทความ “สัญลักษณ์ตวั เลข”
 อธิบายความหมายคําและ
การใช้
 แบบฝึ กหัด
 ฝึ กการอ่าน และทําความ
เข้าใจเรือง “巧克力”
 ทดสอบค้นคว้าคํายืม
ต่างประเทศในภาษาจีน

ผูส้ อน

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที
18

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน
ที
2.1,2.3,3.1,3.3 สอบกลางภาค
1
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที
ประเมิน
8
16

สัดส่วนของ
การประเมินผล
40 %
30 %

1.2,2.1,2.3,3.1, ส่งงานตามทีมอบหมาย
3.2,3.3,5.3

ตลอดภาค
การศึกษา

20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

2
3

1.2,3.1,4.2

เข้าเรียนและมีส่วนร่วม
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หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
彭志平. 2009. 汉语阅读教程. 北京 ：北京语言大学.

[Peng Zhi Ping]. 2009. Hanyu Yuedu JiaoCheng. Beijing:Higher education press]
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะต่างๆ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- แบบประเมินอาจารย์
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการเรียนการสอน
- การวิจยั ทังในและนอกห้องเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
- แบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4

