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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควชิามนษุยศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและช่ือรายวิชา
2100110 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร Chinese for Communication

2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

เปดสอนใหกับหลักสูตร สาขาวิชา.
 เปดสอนใหกับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี)

ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
 บังคับ  เลือก

กลุมวิชา
 ภาษาและการส่ือสาร  มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร  คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชา
 แกน  บังคับ  เลือก
 เฉพาะดาน  บังคับ  เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ  เลือก
 ชีพ  บังคับ  เลือก
 เอก  บังคับ  เลือก
 โท  บังคับ  เลือก
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………..………………

หมวดวิชาเลือกเสรี
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4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 1. อ. วรทา รุงบานจิต

2. อ. วราลี รุงบานจิต

อาจารยผูสอน 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

5. ภาคการศึกษา /ช้ันปที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี......1 ..... /..2558....... ช้ันปท่ี ..............

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา …………………………………..

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา……………………………………

8. สถานที่เรียน
หอง 20-502 , 20-801,20-702 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันท่ีจัดทํารายวิชา
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันท่ี .27 เดือน .กรกฎาคม พ.ศ.2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา)

เพื่อฝกทักษะการส่ือสารภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และใหนักศึกษาสามารถใชภาษาจีนข้ันพื้นฐานในการ
ทักทาย การแนะนํา และถามตอบแบบงายๆได นอกจากน้ีเพื่อเปนการฝกความมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา
รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปดสอนเปนครั้งท่ี 2 เปนตนไปควรนําขอมูลจากมคอ.5
หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไวในขอน้ี)

เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษาจีนในการส่ือสาร และประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
การใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถาม

ทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการส่ือสารกับ
เจาของภาษาได
(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม

15 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ……ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
……1……… ช่ัวโมง/สัปดาห (โดยกําหนดไวในประมวลผลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรก
ของการสอน)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา

รายวิชา

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3.ดาน
ทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะการ
มีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

1.1 ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม
1.2. การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต
ขยัน อดทน และสูงาน
1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสาธารณะ
1.5 ภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน มี
จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและภูมปญญาทองถ่ิน

1.1 กําหนดใหวัฒนธรรมองคกร
เพื่อบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเนนการเขาช้ันเรียนให
ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ี
เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และ
สังคม เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน มีความซื่อสัตย
สุจริต
1.2 การใชกรณีศึกษา

1.1 วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
1.2 วัดและประเมินผลจากผลงาน
กรณีศึกษา
1.3 วัดและประเมินผลจากการเขา
รวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการมีจิตอาสา
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2. ความรู
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

2.1 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู และการ
ประยุกตความรู
2.3 มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการ
ความรู และประยุกตใชความรูตาม
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เน้ือหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอน
ท่ีหลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับ
การอภิปราย ตลอดจนนําเสนอ
ประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพื่อการ
เรียนรูรวมกันของกลุม

2.1 ทดสอบยอย
2.2 ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย
ภาคเรียน
2.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา
คนควา
2.4 ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในช้ันเรียน

3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

3.1 สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิง
เหตุผลและคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
สรางประโยชนตอตนเองและสังคม
ได

3.1 เนนการสอนท่ีใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการแกไขปญหา
ท้ังระดับบุคคลและกลุมใน
สถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย เชน การอภิปราย
กลุม การทํากรณีศึกษา การโตวาที
การจัดทําโครงการและการใชเกมส
เปนตน

3.1 การสอบวัดความสามารถในการ
คิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ทั้ง
ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
4.2 มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน
และตอสังคม
4.3 แสดงออกถึงการปฏิสัมพันธท่ีดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม
4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพื่อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม

4.1 การประเมินความสามารถใน
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และ
ทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค
4.2 การประเมินผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
ในสถานการณการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

5.1 การแสดงออกถึง
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อ
การส่ือสาร
5.2 การแสดงออกถึง
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร
โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
5.3 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและ
การนําเสนอขอมูล ไดอยาง
เหมาะสม และใชพื้นฐานการ
แกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน
5.4 แสดงออกถึงการมีทักษะ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพื่อแสวงหาความรู

5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
ส่ือสารระหวางบุคคลท้ังการพูด การ
ฟง และการเขียนในกลลุมผูเรียน
ระหวางผูเรียนและผูสอน และ
บุคคลท่ีเก่ียวของ

5.1 การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช
แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน



7

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ส่ือการเรียน
การสอน ผูสอน

พบปะนักศึกษาเพ่ือทําการวาง
แผนการเรียนการสอน วรรณคดีจนี
เพ่ือใหสอดคลองกับหลัก คุณธรรม
และจริยธรรม ของ สกอ. และ สมศ.

3
1.เขาช้ันเรียน
2.สนทนาปรึกษาหารือ

1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

1 ฝกทักษะการอกเสียงภาษาจีน
pinyin

3 1. ฝกการอานออก
เสียง

1.แผนภูมิ
สัทศาสตรระบบ
เสียง

1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

2 การทักทายและการแนะนําตัว
-你好
-你叫什么名字

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ตอบคําถาม

1.แบบฝกหัด 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

3 บานของคุณอยูท่ีไหน
你家在哪儿

3 1.หาคําศัพท อธิบาย
คําศัพท
2.บรรยาย
3.สนทนาซักถาม
4.ตอบคําถาม

1.แผนท่ีประเทศ
1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

4 ครอบครัว
家庭

3 1.หาคําศัพท อธิบาย
คําศัพท
2.บรรยาย
3.สนทนาซักถาม
4.ตอบคําถาม

1.บัตรคํา
2.รูปถาย 1. อ. วรทา รุงบานจิต

2. อ. วราลี รุงบานจิต

5 ฉันมีแมวหน่ึงตัว
我有一只小猫

3 1.หาคําศัพท อธิบาย
คําศัพท
2.บรรยาย
3.สนทนาซักถาม
4.ตอบคําถาม

1.บัตรคํา

1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

6 บานของฉันไมใหญ
我家不大

3 1.หาคําศัพท อธิบาย
คําศัพท
2.บรรยาย
3.สนทนาซักถาม

1.ใบงาน
2.ภาพบาน

1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ส่ือการเรียน
การสอน ผูสอน

7 เครื่องดื่ม
-喝牛奶，不喝咖啡

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1.เครื่องดื่ม
2.บัตรคํา

1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

8 สอบกลางภาค 1 แบบทดสอบ

9 ผลไม้
我要苹果，你呢?

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1.ผลไมปลอม
2.บัตรคํา

1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

10 อาหาร
我喜欢海鲜 3

1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1. .บัตรคํา 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

11 วิชาภาษาจีน
-中文课
-日期

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1.ปฏิทิน 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

12 หองเรยีนของฉัน
-我们班
-数字

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1.ตัวเลข 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

13 หองสมุด
-我去图书馆
-地点

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1.ภาพสถานท่ี 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

14 เวลา
时间

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1. นาฬิกา 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

15 วันเกิด
我的生日

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1.เพลงจีน 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

16 อากาศ
今天不冷

3 1.อธิบายคําศัพท
2.บรรยาย
3.ฝกสนทนา

1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต

17-18 สอบปลายภาค 1.30 1. อ. วรทา รุงบานจิต
2. อ. วราลี รุงบานจิต
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมิน

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงานการรายงาน
ตนเอง
3. ตรวจผลงานการเขียน
อนุทิน

สัปดาหท่ี 2-7,9-16 15

2.ดานความรู 1. ทดสอบ
2. ตรวจผลงาน

สัปดาหท่ี 8 ระหวางภาค
และสัปดาหท่ี 17-18

50

3.ดานทักษะทางปญญา 1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน

สัปดาหท่ี 2-7,9-16 15

4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน
3. สอบถามเพื่อนรวมช้ัน

สัปดาหท่ี 2-7,9-16 10

5.ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลงาน

สัปดาหท่ี 2-7,9-16 10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
-คณะอาจารยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน.ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร --มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา: 2555

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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《快乐汉语》เฮฮาภาษาจีน人民教育出版社.2009
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

《跟我学汉语》(เรียนภาษาจีนกันเถอะ).人民教育出版社.2009

《体验汉语》 สัมผัสภาษาจีน เลม 1,2高等教育出版社. 2544.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักเรียนทุกคนทําแบบประเมินเพื่อประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังดานวิธีการสอน การจัด

กิจกรรมในและนอกหองเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ี
ไดรับ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน

ฝายหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ทําการกําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
ท่ีแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย และจากการสังเกตการณสอน การสัมภาษณ
นักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน

ฝายหลักสูตร/ภาควิชา/คณะกําหนดใหผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามท่ี สกอ.กําหนด ทุกภาคการศึกษา ใหผูสอนเขารับการ
อบรมกลยุทธการสอน การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยในช้ันเรียน มีการประผูสอนเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและแนวทางแกไขตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา

ฝายหลักสูตร/ภาควิชา/คณะกําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินขอสอบ และความเหมาะสมของการให
คะแนน ท้ังคะแนนดิบและระดับคะแนน ของแตละรายวิชาเพื่อดูความเหมาะสมในผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

ฝายหลักสูตร/ภาควิชา/คณะจัดใหมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการประเมินของหลักสูตร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเน้ือหาท่ีสอน กลยุทธการสอน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
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รายวิชาเสนอตอประธานหลักสูตรหรือหัวหนาภาค เสนอตอกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความคิดเห็นและ
สรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปการศึกษาตอไป

หมวดอื่นๆ

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


