
มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะครุศาสตร ์โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

 

หมวดที่1ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
   1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
   (Oral – Aural Communication in Chinese Language) 
2. จ านวนหนว่ยกิต 
   3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   ศลิปศาสตรบัณฑิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร 
4.อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด    E-mail: Nuntiwan.in47@gmail.com    โทร: 083-9577588 
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
   ภาคเรียนที ่1/2560  ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 6011213   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ์คณะครุศาสตร ์

                                    หมู่เรียน 6011217   โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์
6.รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
   ไมม่ ี
7.รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
   ไมม่ ี
8. สถานที่เรียน   
   อาคาร  2  ห้อง 301 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   อาคาร 47 ห้อง 307 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    15 พฤษภาคม 2560 

 
 
 

 
หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        เพือ่ใหผู้้เรียนได้ศึกษาพยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ ของภาษาจีน เรียนรู้การออกเสียง การ
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ประสมค า  การวางเสียงวรรณยุกตท์ี่ถูกต้อง และเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะพ้ืนฐานในการสนทนา
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
        วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จึงได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้ควบคุมมากขึ้นดังนี ้
     - เพือ่พัฒนาการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาหลักสูตรและให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
     - เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
     - เพื่อให้ผู้เรียนไดศ้ึกษาบทสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใชใ้นชีวิตประจ าวัน  และสามารถน าไปใช้ได้จริง
ในสถานการณป์ัจจุบัน 

หมวดที ่3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความหมายของค าศัพท์  และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ึ ก
การฟัง  การเล่าเรื่อง  การอธิบายด้วยค าศัพท์  และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน  การอธิบายอย่างง่าย ึ กสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วในสถานการณ์จรงิโดยเน้นความสามารถด้านการฟังและการพดู 
2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
        48  ชั่วโมง 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาและสอน
เฉพาะรายบุคคลที่มี
ปัญหาและต้องการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ในข้อพกพร่องของ
ตนเอง 

ให้นักศึกษาึ กฟัง พูด อ่าน
เขียนภาษาจีนเบื้องต้น และท า
การบ้านที่สั่งให้ท า ประกอบ
กับการให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเพื่อดคูวามรู้  
ความสามารถและความเข้าใจ
ของนักศึกษา 
 

ให้นักศึกษาึ กฟัง พูด อ่าน
เขียนและท าความเข้าใจใน
เนื้อด้วยตนเองอีกครั้ง
หลังจากที่เรียนมาแล้ว ถ้า
ไม่เข้าใจหรือมปีัญหา ก็
สามารถมาถามผู้สอนได้
โดยตรง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
เป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ าวิชา แจ้งชั่วโมงว่างของอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาทราบเพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถมา 
ขอค าปรึกษาได้ 
     - อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเฉพาะรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่มีปญัหาและต้องการพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไข 

 
หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพัฒนา 
        พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองผู้อื่น และสังคม ตรงต่อเวลา มีวินัยในการเรียน เคารพ
สิทธิของผู้อื่นทีเ่ป็นข้อมูลส่วนบุคคล มีจิตสาธารณะ ในการให้บริการ และการรับบริการ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมของโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งยังต้องเคารพและกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 
และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสังคม 
1.2  วิธีการสอน 
     - ให้ความส าคัญในวินัยการตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 

     - เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้อง  ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
     - บรรยาย พร้อมน าเสนอ และยกตัวอย่างให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
     - ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อดูความรู้ ความเข้าใจ โดยการตอบค าถาม  
     - อภิปรายเป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่ม 
     - จัดกิจกรรมท าร่วมกันทั้งจับคูแ่ละเป็นกลุ่ม หรือก าหนดบทบาทสมมุต ิ
1.3  วิธีการประเมินผล 
     - พฤติกรรมในการเข้าเรยีน และการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
     - หลักฐานและเอกสารอ้างอิงในการท างานทั้ง รายงาน การบ้านหรือแบบึ กหัด อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 
     - ประเมินผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
     - ประเมินผลงานจากการน าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย และความรับผิดชอบในงานที่ท า การ 
ส่งงาน ตามกรอบเวลาที่ก าหนดให้ 
2. ความรู ้
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        ได้รับความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นทั้งค าศัพท์ วลี ประโยค บทสนทนาอย่างง่าย และไวยากรณ์ที่ยังไม่
ซับซ้อน  เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป 
2.2  วิธีการสอน 
        ผู้สอนจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ลงมือปฏิบัติจรงิ มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พร้อมทั้งมีการึ ก
ทักษะทั้ง 4 ด้านไปพร้อมกัน 
2.3  วิธีการประเมินผล 
     - ประเมินจากผลงาน เช่น การบ้าน ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และจากการ 
น าเสนองาน การค้นคว้างานที่ให้ไปศึกษา 
     - แบบประเมินเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มทีผู่้สอนที่สร้างขึ้นเอง 
3. ทักษะทางปัญญา  
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ แก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเองได้อย่างตรงจุด และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อไป 
3.2  วิธีการสอน 
        มีการสั่งงานให้กลับไปท าทั้งเป็นรายบุคคล และเปน็รายกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและสามารถ
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แก้ปัญหาที่ตัวเองสงสัยได ้
3.3  วิธีการประเมินผล 
     - การสังเกต 
     - การทดสอบย่อย การสอบ ผลงานจากการน าเสนอและการบ้านต่างๆ 
     - แบบประเมินความพัฒนาทักษะทางปัญญาแบบรายบุคคล 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
     - พัฒนาทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
     - พัฒนาทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในการท างานร่วมกัน 
     - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
4.2  วิธีการสอน 
      - จัดกิจกรรมกลุ่มในการคิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ให้ไปศึกษา 
      - มอบหมายงานให้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.3  วิธีการประเมินผล 
     - มีทัง้แบบประเมินตนเองและแบบเพื่อนร่วมชั้นเป็นผู้ประเมิน 
     - ประเมินจากการท างาน น าเสนอผลงานและการท างานร่วมกันที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
        นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนี ้
     - สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆในการน าเสนอหรือจัดท าชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
     - สามารถใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการสบืค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรูต้่างๆ 
5.2 วิธีการสอน 
     - แสดงความคิดเห็น และคิดวิเคราะห์ในประเด็นที่ให้ศึกษา 
     - น าเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต่าง โดยใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ 
     - แนะน าเทคนิคและแหล่งเรียนรู้ สืบหาข้อมูล 
     - ให้ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
5.3  วิธีการประเมินผล 
     - ประเมินจากการน าเสนอผลในรูปแบบต่างๆ 

 
 

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 
สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จน.
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1-2 
 

- เสนอแนวการสอน 
- การแนะน าตัวและการ

6 - เสนอแนวการสอนและอภปิรายเพื่อ
ปรับปรุงแนวการสอน 

อ.นันทิวัน  
อินหาดกรวด 
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ทักทาย 
- ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาษาจีน 
-เทคนิคการอ่านออกเสียงพิน
อิน การผันเสียงวรรณยุกต์ของ
จีน 
 

- ศึกษาเนื้อหาความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับ
ภาษาจีน เช่น ระบบเสียงในภาษาจีน 
- สอบถามและศึกษาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับภาษาจีน 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหาเป็น
ฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                            
2. ทีมเป็นฐาน และจากการท างานเป็น
กลุ่มในการสอนเพื่อเข้าสู่เนื้อหาและ
ทดสอบความรู้ก่อนเรียนเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ภาษาจีน
ทั่วไปและน าเสนอ 
3. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการช้ีแนะ 
- แนะน าและสรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาษาจีน 
 
สื่อ 1. เอกสารประกอบการสอน 
     2. สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 

3-4 
 

-บทที่ 1 问候(ทักทาย)你
好 สวัสด ี
-บทที่ 2 问候 (ถามทุกข์สุข) 
你好吗 สบายดีไหม 
-ศึกษาระบบสทัอักษรภาษาจีน
กลาง  (pīnyīn) 
เรียนรู้พยัญชนะ สระ   
วรรณยุกต์  และการผันเสียง 
- ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อักษรจีน พร้อมเรียนรู้หลักการ
เขียนตัวอักษรจีน   
 
 
 

6 -ทบทวนบทเรยีน 
-ศึกษาเนื้อหาบทที่ 1-2ึ กึนบทสนทนา
การอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน 
ตัวอักษรจีน 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหาเป็น
ฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
ทดสอบความรู้และทดสอบพืน้ฐานการ
เรียน                                                                                                                                                                                                                          
- ึ กการออกเสียงทั้งแบบรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม แก้ไขข้อบกพร่องตามที่พบเห็น 
- หาข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอักษร
จีนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กัน 
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการช้ีแนะ 
- แนะน าหลักการออกเสียง และ
เสนอแนะเทคนิคการออกเสียงที่ถูกต้อง
และถูกวิธ ี
- แนะน าและสรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ตัวอักษรจนีและหลักการเขียนอักษรจีน 
 
สื่อ 1. เอกสารประกอบการสอน 

อ.นันทิวัน  
อินหาดกรวด 
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     2. สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 
5-6 -บทที่ 3 问姓名 ถามชื่อ

และนามสกลุ  
你叫什么名字 คณุชื่อ
อะไร 
-ึ กบทสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน 
-รวมทั้งึ กเขียนค าศัพท์
ภาษาจีนไปพร้อมกัน 

6 -ทบทวนบทเรยีน 
- ศึกษาเนื้อหาบทที่ 3 การถามช่ือและ
นามสกุล 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหาเป็น
ฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ 
- จับคู่ึ  กึนบทสนทนา ถาม-ตอบ 
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการช้ีแนะ 
- แนะน าสถานการณ์ในการสนทนา
รวมถึงหลักไวยากรณ์อย่างง่ายในการ
ถาม –ตอบ ให้ึ กใช้โครงสร้างประโยค
เชื่อมโยงในการถามในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน 
 
สื่อ 1. เอกสารประกอบการสอน 
     2. สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 

อ.นันทิวัน  
อินหาดกรวด 

7-8 -ทบทวนบทเรยีนก่อนสอบ 
-ึ กการอ่านออกเสียงสัทธ
อักษรพินอิน  การผสม
พยัญชนะ  สระ  และการผัน
วรรณยุกต์ 
-จับคู่สนทนา  ตามสถานการณ์
จ าลอง 
-ไวยากรณ์ส าคญัของแต่ละบท 

6 -ทบทวนเน้ือหาในบทเรียน 
- ึ กแต่งประโยคจากค าศัพท์ในบทเรียน
ประกอบการเรียนรู้ 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหาเป็น
ฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ 
- ึ กแต่งบทสนทนาตามหลักไวยากรณ์
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์โดย
จับคู่สนทนา 
-แบ่งกลุ่มเล่นเกมึ กึนทักษะ การจ า
ค าศัพท์ที่ได้เรียนมา 
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการช้ีแนะ 
- แนะน าและให้ึ กการสนทนาใน
สถานการณต์่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
ทั้งแนะน าไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน
และ 
-เสนอแนะแก้ไขการเขียนอักษรจีน 
 

อ.นันทิวัน  
อินหาดกรวด 

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 
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10-11 บทที่ 4 问国际 ถาม
สัญชาตคิุณเป็นคนชาติอะไร 
-ึ กสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน 
-รวมทั้งึ กเขียนค าศัพท์
ภาษาจีนไปพร้อมกัน 

6 - ศึกษาเนื้อหาบทที่ 4ประโยคค าถาม
และค าตอบ เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศ
ต่างๆ การบอกสัญชาติ  
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหาเป็น
ฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ 
- ึ กแต่งบทสนทนาตามหลักไวยากรณ์
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์โดย
จับคู่สนทนา 
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการช้ีแนะ 
- แนะน าและสรุปความรู้เกี่ยวกับการ
ถามตอบค านามที่ใช้บอกสถานที ่
รวมทั้งช่ือประเทศต่างๆที่เรียกใน
ภาษาจีนโดยให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ 
บุคคลและสถานการณ ์
- ให้ึ กใช้โครงสร้างประโยคเชื่อมโยงใน
การถามในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
 
สื่อ 1. เอกสารประกอบการสอน 
     2. สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 

อ.นันทิวัน  
อินหาดกรวด 

12-13 
 

-บทที่ 5 问住址 ถามทีอ่ยู ่
- เรียนรู้เกี่ยวกบัการถามตอบ 
โดยใช้ค าถามในรูปแบบที่
หลากหลายขึ้น 
-ึ กสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน 
-รวมทั้งึ กเขียนค าศัพท์
ภาษาจีนไปพร้อมกัน 

6 -ทบทวนเน้ือหาในบทเรียน 
-ศึกษาเนื้อหาบทที ่5 
การถามที่อยู่ 你住哪儿 คุณพักที่
ไหน การเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
สถานที่ต่างๆ เป็นภาษาจีน เพิ่มเติม
เนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ ์การ
ประยุกต์ใช้ค าศัพท์ที่เรียนมาในการถาม
ตอบรูปแบบต่างๆ 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหาเป็น
ฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ  
- ึ กสนทนาเปน็รายบุคคล เป็นคู่ และ
เป็นกลุ่มในการถามตอบโดยใช้ค าศัพท์ที่
หลากหลาย 
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการช้ีแนะ 
- แนะน าหลักไวยากรณ์ในการถาม – 

อ.นันทิวัน  
อินหาดกรวด 
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ตอบและสรุปความรู้เกีย่วกับการถาม-
ตอบ  โดยให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ 
บุคลและสถานการณ ์
-ให้ึ กใช้โครงสร้างประโยคเชื่อมโยงใน
การถามในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
 
สื่อ 1. เอกสารประกอบการสอน 
     2. สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 

14-15 
 

-บทที่  6 问家庭 
ถามเกี่ยวกับครอบครัว 
- เรียนรู้เก่ียวกับการทักทาย
ถาม – ตอบ เกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัว  
-ึ กสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน 
-รวมทั้งึ กเขียนค าศัพท์
ภาษาจีนไปพร้อมกัน 
 
  

6 -ทบทวนเน้ือหาในบทเรียน 
- ศึกษาเนื้อหาบทที ่6เกี่ยวกับการ
สมาชิกในครอบครัวถามชื่อ  เชื้อชาติ 
จ านวนคน อาชีพ สรรพนามแทนชือ่
ต่างๆ ึ กแต่งประโยตจากค าศัพท์ใน
บทเรียน 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหาเป็น
ฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ  
- หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค านามบอก
สถานที่ทีใ่ชบ้่อยๆในชีวิตประจ าวัน  
-ึ กใช้การถามตอบกิจกรรมที่ท าใน
ชีวิตประจ าวันที่หลากหลาย โดยึ กเป็น
รายบุคคลและเปน็กลุ่ม 
2. แสดงบทบาทสมมุตใินสิ่งที่ได้เรียนรู้
มา และน ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะกับ
สถานการณ์จรงิ 
3. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการช้ีแนะ 
- แนะน าและสรุปหลักการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนในรูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
และแนะน าเกีย่วกับค านามบอกสถานที่
อาชีพ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
สื่อ 1. เอกสารประกอบการสอน 
     2. สื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 

 
อ.นันทิวัน  
อินหาดกรวด 

16 -ทบทวนบทเรยีนก่อนสอบ 
-จับคู่สนทนาตาสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน 
-ึ กแต่งประโยคตามหลัก

3 ทบทวนเน้ือหาในบทเรียนและสร้างบท
ละครพร้อมแสดงบทบาทสมมุต ิ
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหาเป็น
ฐาน 

อ.นันทิวัน  
อินหาดกรวด 



มคอ.3 
 

- 9 - 

ไวยากรณ์อย่างง่ายให้ถูกต้อง 
-ึ กเขียนศัพทท์ี่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวันพร้อมทั้งึ กแตง่
ประโยคสนทนา 
 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                         
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ 
- หาข้อมูลหลกัไวยากรณ์ในรูปแบบที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น  
2. แสดงบทบาทสมมุต ิ
- โดยสร้างบทละครพร้อมแสดงบทบาท
สมมุติ จากความรู้ที่ได้เรียนมา และ
ความรู้เดิมที่มีในการึ กใช้ค าศัพท์ และ
รูปแบบโครงสร้างของประโยคที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ และการใช้ค าและ
ประโยคในบทสนทนาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ 
3. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการช้ีแนะ 
- แนะน าและสรุปความรู้ในสิง่ที่เรียนมา
ทั้งหมด ทั้งการใช้ค าศัพท์ และหลัก
ไวยากรณ์ต่างๆ  ทั้งให้รู้จักใช้ประโยคใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และ
เป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีน
ระดับสูงต่อไป 

สัปดาหท์ี่  17  สอบปลายภาคเรียน  
 
 
 
 

2.แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1 นักศึกษาสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมและ
เสริมในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจ
และึ กปฏิบัติท าความเข้าใจ
นอกจากการเรยีนในชั้น
เรียน 
1.1,1.2,1.3,2.4,3.1,3.2,4.1, 
4.2,5.2 

การบ้าน 
-แบบึ กหัด 
-รายงาน (รวมทั้ง
การน าเสนอผลงาน 
การท างานกลุ่มหรือ
รายบุคคล) 

ทุกสัปดาห ์ 15 % 
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2 นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาและ
แยกแยะวิเคราะห์ได้ 
1.1,1.2,2.4,3.1,3.2,4.2, 
5.2 

แบบทดสอบ 
-ทดสอบย่อย 
-ทดสอบหลังเรียน 

บางช่วงใน
สัปดาห์ที2่-
8และ10-
16 

15 % 

3 นักศึกษามีวินัยในการเข้าช้ัน
เรียน ความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 
และการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ 
1.1,1.2,2.4,3.1 
3.2,4.1,4.2,5.3 

วินัยในการเข้าช้ัน
เรียน ความ
รับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการ
ท างานและการแสดง
ความคิดเห็นต่าง 

ทุกสัปดาห ์ 10 % 

4 นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาและ
แยกแยะวิเคราะห์การออก
เสียงได้ถูกต้องตามหลัก
สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง 
1.1,1.2,2.4,3.1,3.2,4.2, 
5.2  

สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

สัปดาห์ที ่9
และ
สัปดาห์ทึ ่
17 

30 % 
30 % 

เกณฑ์ระดับคะแนน 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบเรยีนภาษาจีนพื้นฐานชุดสัมผัสภาษาจีน  
体验汉语基础教程 1 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ชิว ซูหลุน. (2545). แบบเรียนเร็วภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรวัฒนา . 

ชิว ซูหลุน. (2541). แบบเรียนเร็วภาษาจีนขั้นกลาง.  กรงุเทพฯ : อักษรวัฒนา.  
เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ. (2549). พจนานุกรมจีน-ไทยฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือต้วยอ่).  
 รวมสาส์น (1997)จ ากัด. 
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. (2541). ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:โครงการ 
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ต ารา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. (2538). ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. (2541). ไวยากรณ์จีนกลาง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Sun Dejin. (2003). Hanyu Yufa Jiaocheng. 2 nd. Ed. Beijing :  Beijing Language 
University.  
北京大学中文系现代汉语教研室.（2003）.《现代汉语》.北京：商务印

书馆. 
陈灼.（1996）.《桥梁》上.北京：北京语言文化大学出版社. 
冯志纯.（1990）.《现代汉语》上.西南：西南师范大学出版社. 
广州外国语学院编.（1994）.《汉泰词典》.商务印书馆. 
黄伯荣、廖序东.（1997）.《现代汉语》（增订二版）上.北京：高等教

育出版社. 
杨寄洲.（1999）.《汉语教程》第一册上.北京：北京语言大学出版社. 
杨寄洲.（1999）.《汉语教程》第一册下.北京：北京语言文化大学出版

社. 
杨寄洲.（1999）.《汉语教程》第二册上.北京：北京语言文化大学出版

社.  
杨寄洲.（1999）.《汉语教程》第二册下.北京：北京语言文化大学出版

社. 
杨寄洲.（1999）.《汉语教程》第三册上.北京：北京语言大学出版社. 
杨寄洲.（1999）.《汉语教程》第三册下.北京：北京语言大学出版社. 
杨润陆、周一民.（1995）.《现代汉语》.北京：北京师范大学出版社. 
周建设.（2001）.《现代汉语》.北京：人民教育出版社. 
中国社会科学院语言研究所词典编辑室 .（1996） .《现代汉语词典》

（增订二版）.北京：商务印书馆. 
 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
www.google.com 
www.163.com 
www.chineseon.net/main.php163.com 
www.mymandarin.com 
www.baidu.com 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

http://www.google.com/
http://www.163.com/
http://www.chineseon.net/main.php163.com
http://www.mymandarin.com/
http://www.baidu.com/
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- การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ผ่านสื่อต่างๆ 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
- ผลการทดสอบของนักศึกษาและงานต่างๆ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
       จากผลการประเมินกลยุทธ์การสอนปีการศึกษา 2558 ของผู้สอน และข้อมูลสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (มคอ.7)ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้สอนจึงน ามาปรับปรุงกลยุทธ์
การสอน ดังนี้ 

ประเด็นจากผลการประเมินการสอนและขอ้มูล
สรุปจาก มคอ.7  ของปีการศกึษาที่ผ่านมา 

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

ผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา    
* เนื่องจากเป็นอาจารยใ์หม่ จงึยังไม่มีผลการ
ประเมินของ นศ. * 

 
 

ข้อมูลสรุปจาก มคอ.7  ของปกีารศึกษาที่ผ่านมาที่น ามาปรับปรุงในรายวิชานี้(เลือกมาเฉพาะ
ประเด็นที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับรายวิชา 

1) ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับเนื้อหา ที่จะเสริมความรู้ด้าน
ภาษาจีนทกัษะในการอ่านและการเขียน
เพื่อท าความเขา้ใจและสรุปประเด็นที่
ส าคัญ 

2) ชี้ถึงความสัมพันธ์กับวิชาที่เรียนกับวิชา
อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ก า ร น า ไ ป
ประยุกต์ใช ้  

    2)    เชื่อมโยงให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคญั      
           ของวชิาภาษาจีนรวมถึงการน าไป    
           ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน 

3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ให้มากขึ้น รวมทั้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งกลุ่มึ ก 

   3)   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน    
      การเรียนรู้ให้มากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรม   
       ส่งเสริมการแบ่งกลุ่มึ ก 

4) ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับเนื้อหา ที่จะเสริมความรู้ด้าน
ภาษาจีนทักษะในการอ่านและการเขียน
เพื่อท าความเขา้ใจและสรุปประเด็นที่
ส าคัญ 

 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในแต่ละประเด็นหลักของแต่
ละบท ตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามและการตอบข้อค าถามของนักศึกษา 
การบ้าน การทดสอบย่อยต่างๆ และหลังการออกผลการเรียนของผู้เรียน และมกีารทวนสอบโดยรวม 
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หรือมีการตรวจสอบของผู้สอนท่านอ่ืน เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ผลการประเมนิ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
รายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชา ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ประสิทธิผลรายวิชา 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมเพือ่ให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลายและสามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
หมวดที่ 8 วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 

ประเมินจากทุกส่วนเพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน 


