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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครศุาสตร ์   โปรแกรมวิชาภาษาจีน   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
     1573207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน1 (Chinese Newspaper 1) 
2. จ านวนหนว่ยกิต 
     3(3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครศุาสตรบัณฑิต  วิชาเอกบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารยZ์huang Li Tel: 063-8488492    E-mail: 243785192@qq.com                    
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

ภาคเรียนที่ 1/2560  ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 5711209 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครศุาสตร ์

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
8. สถานที่เรียน   
     มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     6 มิถุนายน 2560 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
         เพื่อให้ผู้เรียนไดฝ้ึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการวิจารณ์ข่าว และบทความต่างๆ ในหนังสือพิมพ์
และสื่ออิเลคทรอนิคส ์โดยศกึษารูปแบบในการเขียน การใช้ค า ตลอดจนวัตถุประสงค์และทัศนะของผู้เขียน 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จึงได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้ควบคุมมากขึน้ดังนี้ 

- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาหลักสูตรและให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
- พัฒนาเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

หมวดที่ 3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธบิายรายวิชา  
         เพื่อให้ผู้เรียนไดฝ้ึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการวิจารณ์ข่าว และบทความต่างๆ ในหนังสือพิมพ์
และสื่ออิเลคทรอนิคส ์โดยศกึษารูปแบบในการเขียน การใช้ค า ตลอดจนวัตถุประสงค์และทัศนะของผู้เขียน 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
       48  ชั่วโมง 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย 48 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาและเฉพาะ
รายบุคคลที่มปีัญหา
และต้องการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขในข้อ
พกพร่องของตนเอง 

ให้นักศึกษาฝึกการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการวิจารณ์ข่าว 
และบทความตา่งๆ ใน
หนังสือพิมพ์ ประกอบกับการ
แสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาเพ่ือดูความสามารถ
และความเข้าใจ 
 

ให้นักศึกษาฝึกการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และการ
วิจารณ์ข่าว และ
บทความต่างๆ ใน
หนังสือพิมพแ์ละท า
ความเข้าใจในเนื้อด้วย
ตนเองอีกครั้งหลังจากที่
เรียนมาแล้ว ถา้ไม่เข้าใจ
หรือมีปัญหา กม็าถาม
ผู้สอนได ้
 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
    เป็นรายบุคคล 
   - อาจารย์ประจ าวิชา แจ้งชั่วโมงว่างของอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาทราบเพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถมาขอ
ค าปรึกษาได ้
   - อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเฉพาะรายที่มีปัญหาและต้องการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข โดยนัด
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม รวมทั้งนักศึกทีม่ีความประสงค์ขอค าปรึกษาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

 
หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
            -มีคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ขยันอดทน ซื่อสตัย์ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
            -เคารพสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
            -ปลกูฝังให้ผู้เรียนมคีวามเคารพผู้อื่น ซื่อสัตย์ ส านึกพลเมืองดีตามเป้าหมายของการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 
    1.2  วิธีการสอน 
            - บรรยายเน้ือหาในแต่ละบทของแต่ละรายวิชา พร้อมการสอดแทรกประเด็นคุณธรรมจริยธรรม 
ที่เกี่ยวข้อง 
            -อภิปรายเป็นกลุ่มหรือเป็นรายกลุ่ม 
    1.3  วิธีการประเมินผล 
            - พฤติกรรมในการเข้าเรียนการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
            -หลักฐานและเอกสารอ้างอิงในการท ารายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. ความรู ้
     2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
             -นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาการอ่าน
หนังสือพิมพ์จีนและรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
             -มีความใฝ่รู้และติดตามความก้าวหนา้ทางด้านภาษาจีนและเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
             -สามารถบูรณาการความรู้ภาษาจีนที่ได้ศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และน าไปบูรณาการใน
ชีวิตประจ าวันให้กับท้องถิ่นและสังคมได้ 
             -เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน 1. สาระวิชาหลัก 2. ความรู้เชิงบูรณาการ 3. 
ทักษะชีวิตและการท างาน 4. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
     2.2  วิธีการสอน 
            -สอนโดยการบรรณยาย และอภปิราย 
            -ให้น าเสนอรายงาน และรู้จักคิดวิเคราะห์ในประเด็นที่มอบหมายโดยให้หาข้อมูลเพิ่มเติม สรุป
ความเข้าใจ และน าเสนอความรูแ้ละความคิดเห็น โดยน าเสนอในแบบรายงานกิจกรรมแต่ละบทหรอืแต่ละ
รายวิชาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วม 
             -จัดกิจกรรมเสรมิทั้งในสถานที่หรือนอกสถานทีโ่ดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายหรือศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาส
อันควร 
     2.3  วิธีการประเมนิผล 
             - ประเมินความรู้จากการบ้าน แบบทดสอบย่อย การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 
             - ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน   
3. ทักษะทางปัญญา  
     3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
            - พัฒนาความสามรถในการคิดอย่างมีระบบ รู้จักวิเคราะห์แยกแยะ แก้ไขปญัหา และแก้ไข
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ข้อบกพร่องได้ 
            - สามารถค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจประเมนิข้อมูลจากหลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
     3.2  วิธีการสอน 
            -มอบหมายให้นักศกึษาฝึกการวิจารณ์ เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอในรูปรายงานเป็นกลุ่ม 
            -มอบหมายให้นักศกึษารายบุคคลท ารายงานที่ให้วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละบท 
     3.3  วิธีการประเมนิผล 
            - จากการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติของนักศึกษา 
           -  การทดสอบย่อย สอบปลายภาค และสอบกลางภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
     4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
            - มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
            - มีจิตสาธารณะ ในการให้บริการ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรม 
     4.2  วิธีการสอน 
            - จดัให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซักถามระหว่างผูเ้รียนและผู้สอน 
             - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     4.3  วิธีการประเมนิผล 
             - จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
              - วัดผลจากการน าเสนอรายงานและผลงานที่ปฏิบัติ 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     5.1  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
              - มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
     5.2  วิธีการสอน 
              - มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ ท ารายงาน จัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ในรายวิชาให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
     5.3  วิธีการประเมนิผล 
              -  ประเมินจากการน าเสนอผลในรูปแบบต่างๆ 

 

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
 
สัปดา หัวข้อ/รายละเอียด จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 
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ห์ที่ ชั่วโมง 
1-2 

 
- เสนอแนวการสอน 
- การแนะน าตัวและการ
ทักทาย 
-  ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาษาจีน 
-ศึกษาเนื้อหาที่เรียนในภาค
การเรียนที่แลว้  
 

6 - เสนอแนวการสอนและอภปิรายเพื่อ
ปรับปรุงแนวการสอน 
-  สอบถามและศึกษาความรู้ทั่วไป 
ใช้ค าศัพท์  
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                            
2. ทีมเป็นฐาน และจากการท างานเป็น
กลุ่มในการสอนเพื่อเข้าสู่เนื้อหาและ
ทดสอบความรู้ก่อนเรียนเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ภาษาจีน
ทั่วไป และน าเสนอ 
3. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการ
ชี้แนะ 
-  ท าแบบฝึกหดัท้ายบทแนะน าและ
สรุปความรู้ทั่วไปเกีย่วกับภาษาจีน 

อ.Zhuang Li 
 

3-4 
 

- เรียนบทที ่1 
中文报纸的构成 

  

6 -ศึกษาเนื้อหาบทที่ 1  โดยเน้นเรื่อง 
การอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึง
ความหมายของค าศัพท์ที่พบเจอใน
บทเรียน 
-เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในบทเรียน พร้อมทั้งเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม ่
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เพื่อทดสอบความรู้และทดสอบพื้นฐาน
การเรียน                                                                                                                                                                                                                          
2. ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม 
และอื่นๆ 
-  ฝึกการออกเสียงทั้งแบบรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม แก้ไขข้อบกพรอ่งตาม ให้
นักศึกษาท าบัตรค าประกอบการเรียนรู้
เพิ่มเติม 
-  หาข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อักษรจีนเป็นรายบุคคลและเปน็กลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
3. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการ
ชี้แนะ 
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5-6 -ทบทวนบทเรยีนบทที่ 1 
中文报纸的构成 

- เรียนบทที ่2  
中文报纸的主体内

容 
 

6 -ทบทวนบทเรยีนบทที่ 1 中文报

纸的构成 
 โดยการ และเฉลยแบบฝึกหัดและ
การบ้าน 
 - เรียนบทที่ 2 中文报纸的

主体内容 
 โดยอธิบายเกี่ยวกับแตล่ะส่วนของ
หนังสือพิมพ์จีน ให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในแต่ละโครงสร้างของ
หนังสือพิมพ์จีน 
 - เรียนรู้เกี่ยวกับการน าค าศพัท์ใหม่มา
แต่ประโยคตามสถานการณต์่างๆ 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ 
-  ฝึกแต่งบทสนทนาตามหลัก
ไวยากรณใ์ห้ถกูต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยจับคู่สนทนา 
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการ
ชี้แนะ 
-   ให้ฝึกใช้โครงสร้างประโยคเชื่อมโยง
ในการถามในรปูแบบที่แตกต่างกัน-  - 
- ท าแบบฝึกหดัและการบ้านท้ายบท 
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7 -วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์จีน 
-ทบทวนบทเรยีนบทที่2 
中文报纸的主体内

容 
 

3 ทบทวนบทเรียนบทที่2 中文报

纸的主体内容 
โดยเขียนค าศัพท์ตามค าบอก และ
เฉลยแบบฝึกหดัท้ายบท 
- สอนนักศึกษาถึงวิธีการและเทคนิค
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 

- ท าแบบฝึกหดัให้การบ้านท้าย
บทเรียน 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ 
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-  ฝึกแต่งบทสนทนาตามหลัก
ไวยากรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยจับคู่สนทนา 
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการ
ชี้แนะ 
-   ให้ฝึกใช้โครงสร้างประโยคเชื่อมโยง
ในการถามในรปูแบบที่แตกต่างกัน 

8 -วิธีการและเทคนิคการอ่าน
พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์จีน 
 -ทบทวนเน้ือหาในคาบที่แลว้  

-ศึกษาเนื้อหา 
-ฝึกใช้ศัพทใ์หม่แต่งประโยค 
-ฝึกท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
-ฝึกแต่งประโยคตาม
สถานการณ์ต่างๆโดยใช้
ค าศัพท์ใหม ่

3 -สอนและให้นักศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการอ่าน
พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์จีน 
-ทบทวนเน้ือหาที่เรียนไปในคาบที่แล้ว 
โดยการเขียนภาษาจีนตามค าบอกและ
ท าแบบฝึกหัดท้ายบทไปพร้อมๆกัน  
-มีการทบทวนเนื้อหาและความรู้ที่
เรียนมาทั้งหมดเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการสอบกลางภาคโดยการท า
แบบฝึกหัดที่อาจารย์เตรียมมาให ้
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ 
-  ฝึกแต่งบทสนทนาตามหลัก
ไวยากรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยจับคู่สนทนา 
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการ
ชี้แนะ 
-  แนะน าและให้ฝึกการสนทนาใน
สถานการณ ์
ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งแนะน า
ไวยากรณ์ภาษาจีนพ้ืนฐาน และ
เสนอแนะแก้ไขการเขียนอักษรจีน 
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สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 
10-11 
 

-ทบทวนเน้ือหาที่เรียนไปก่อน
สอบปลายภาค 
-                   
                    
- เรียนรู้เกี่ยวกบัการถามตอบ 
โดยใช้ค าถามในรูปแบบที่

6 -ทบทวนเน้ือหาที่เรียนไปก่อนสอบ
ปลายภาค 
-                    
                   โดยการฝึกให้
นักศึกษาสามาถอ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาจีนให้เร็วขึ้นอีกทั้งสอนให้
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หลากหลายขึ้น 
- ฝึกอ่านและความเข้าใจ
เนือ้หาในบทเรียน 
-รวมทั้งฝึกเขียนค าศัพท์
ภาษาจีนไปพร้อมกัน 

นักศึกษาสามารถจับใจความส าคัญ
ของบทความได้ในระยะเวลาอันสั้น 
- อ่านเนื้อหาในบทเรียนแล้วตอบ
ค าถาม 
-ช่วยกันอภิปรายเนื้อหาในบทเรียน
และเสนอความคิดเห็น 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ  
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการ
ชี้แนะ 
-   ให้ฝึกใช้โครงสร้างประโยคเชื่อมโยง
ในการถามในรปูแบบที่แตกต่างกัน 

12-13 
 

-วิเคราะห์และแยกประเภท
หนังสือพิมพ์จีน 
-ทบทวน             
                     
-ฝึกเขียนตามค าบอก 
 -ฝึกน าศัพท์ใหม่มาแต่ง
ประโยคที่สามารถใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

6 -สอนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในการแยกประเภทแต่ละหน้าของ
หนังสือพิมพ์จีน โดยผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห ์
-ทบทวน              
                    
โดยอาจารย์เตรียมข่าวมาใหน้ักศึกษา
อ่านและให้จับใจความของข่าวให้ได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ  
-  หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค านามที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
-  ฝึกใช้การถามตอบกิจกรรมที่ท าใน
ชีวิตประจ าวันที่หลากหลาย โดยฝึก
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2. แสดงบทบาทสมมุตใินสิ่งที่ได้เรียนรู้
มา และน ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะกับ
สถานการณ์จรงิ 
3. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการ
ชี้แนะ 
-  แนะน าและสรุปหลักการใช้
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ไวยากรณ์ภาษาจีนในรูปแบบประโยค 
ที่ซับซ้อนขึ้น 
- ให้การบ้าน 

14-15 
 

-เรียนเรื่องการฝึกฝนการอ่าน
หนังสือพิมพ์จีน 
- ทบทวนบทเรียนการวิเคราะห์
และแยกประเภทหนังสือพิมพ์
จีน 
- เรียนรู้หลักไวยากรณ์
ภาษาจีน 
-ฝึกอ่านแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน 
-รวมทั้งฝึกเขยีนค าศัพท์
ภาษาจีนไปพร้อมกัน 
 

6 -เรียนเรื่องการฝึกฝนการอ่าน
หนังสือพิมพ์จีน โดยให้นักศกึษาอ่าน
หนังสือพิมพ์ภาษาจีนพร้อมทั้งจับ
ใจความส าคญัภายในเวลาที่ก าหนด 
-ทบทวนบทเรยีนการวิเคราะห์และ
แยกประเภทหนังสือพิมพ์จีน 
 โดยการให้นักศึกษาจับกลุ่มเพื่อ
อภิปรายและปรึกษาหารอืกันเพ่ือแยก
ประเภทแต่ลพหน้าของหนังสือพิมพ์
จีน 
- ฝึกแต่งประโยคจากค าศัพท์ใน
บทเรียนประกอบการเรียนรู้  เพิ่มเติม
เนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข  จ านวนนับ  
1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐานแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ 
-  น าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จ าลองต่างๆ  
-  ฝึกการใช้โครงสร้างรูปประโยคต่างๆ 
เพื่อสร้างบทสนทนา และการใช้ให้
ถูกต้อง เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
2. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และการ
ชี้แนะ 
-  แนะน าและสรุปหลักไวยากรณ์  
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16 -ทบทวนบทเรยีนและเนื้อหา
ทั้งหมดเพ่ือเตรียมสอบปลาย
ภาค  
-ฝึกแต่งประโยคตามหลัก
ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง 
 
-ฝึกเขียนศัพทท์ี่พบบ่อยใน
หนังสือพิมพ์จีน 
 -เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ที่พบใน
บทเรียน 

3 - ทบทวนเน้ือหาทั้งหมดที่เรียนไปเพ่ือ
เตรียมสอบปลายภาคโดยการฝึกท า
และท าความเข้าใจแบบฝึกหดัท้ายบท
ของทุกๆบทไปพร้อมๆกัน  

 - ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

1. ใช้การตกผลึกทางปัญญา ปัญหา
เป็นฐาน 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                 
ทีมเป็นฐาน การท างานเป็นกลุ่ม และ
อื่นๆ  
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-  หาข้อมูลหลกัไวยากรณ์ในรูปแบบที่
มีความซับซ้อนมากขึ้น  
2. แสดงบทบาทสมมุต ิ
-  โดยสร้างบทละครพร้อมแสดง
บทบาทสมมุติ จากความรู้ที่ได้เรียนมา 
และความรู้เดิมที่มีในการฝึกใช้ค าศัพท์ 
และรูปแบบโครงสร้างของประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 3. แบบถ่าย
โยงการเรียนรู้และการชี้แนะ 
-  แนะน าและสรุปความรู้ในสิ่งที่เรียน
มาทั้งหมด ทั้งการใช้ค าศัพท์ และหลัก
ไวยากรณ์ต่างๆ  ทั้งให้รู้จักใช้ประโยค
ในสถานการณต์่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน
ระดับสูงต่อไป 

สัปดาห์ที่  17  สอบปลายภาคเรียน  
 
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่

ประเมนิ 
สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 
1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ

โดยนักศึกษาสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่เติมและ
เสริมในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจ
ละฝึกปฏิบัติตามความเข้าใจ
นอกจากการเรียนในชั้น
เรียน
(1.1,2.1,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3 
4.1,4.2,4.3,5.1) 

การบ้าน 
-แบบฝึกหัด 
-รายงาน (รวมทั้ง
การน าเสนอผลงาน 
การท างานกลุ่มหรือ
รายบุคคล) 

ทุกสัปดาห ์ 10 % 

2 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
และฝึกปฏิบัติตามความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาและ
แยกแยะวิเคราะห์ได้ 
(1.1,1.2,2.1,3.1,3.2,3.3 

แบบทดสอบ 
-ทดสอบก่อนเรียน 
-ทดสอบย่อย 
-ทดสอบหลังเรียน 

ทุกสัปดาห ์ 10 % 
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4.1,) 

3 ฝึกฝนทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมรวมทั้งการมีส่วน
ร่วม 
(1.1,1.2,1.3,4.1,4.2,4.3) 

วินัยในการเข้าช้ัน
เรียน ความ
รับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการ
ท างานและการแสดง
ความคิดเห็นต่าง 

ทุกสัปดาห ์ 10 % 

4 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
และประมวลความรู้ที่ได้
เรียน 
(1.1,1.2,2.1,3.1,3.2,3.3 
4.1,) 

สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

ทุกสัปดาห ์ 30 % 
40 % 

เกณฑ์ระดับคะแนน 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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ชิว ซูหลุน. (2545). แบบเรียนเร็วภาษาจีน พิมพ์ครั้งที ่4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรวัฒนา . 

ชิว ซูหลุน. (2541). แบบเรียนเร็วภาษาจีนขั้นกลาง.  กรงุเทพฯ : อักษรวัฒนา.  
เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ. (2549). พจนานุกรมจีน-ไทยฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือต้วยอ่).  
              รวมสาส์น (1997)จ ากัด. 
ประพิณ มโนมยัวิบูลย์. (2541). ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:โครงการ 

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
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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 าแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ผ่านสื่อต่างๆ 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 

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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- ผลการทดสอบของนักศึกษาและงานต่างๆ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
       จากผลการประเมินกลยุทธ์การสอนปีการศึกษา 2556 ของผู้สอน และข้อมูลสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (มคอ.7)ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้สอนจึงน ามาปรับปรุงกล
ยุทธ์การสอน 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
กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งกลุ่มฝึก 

   3)   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน    
      การเรียนรู้ให้มากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรม   
       ส่งเสริมการแบ่งกลุ่มฝึก 

4) ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับเนื้อหา ที่จะเสริมความรู้ด้าน
ภาษาจีนทกัษะในการอ่านและการเขียน
เพื่อท าความเขา้ใจและสรุปประเด็นที่
ส าคัญ 

 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในแตล่ะประเด็นหลัก
ของแต่ละบท ตามที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามและการตอบข้อค าถามของ
นักศึกษา การบ้าน การทดสอบย่อยต่างๆ และหลังการออกผลการเรียนของผู้เรียน และมีการทวน
สอบโดยรวม หรือมีการตรวจสอบของผู้สอนท่านอ่ืน เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      ผลการประเมิน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
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การสอนรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชา ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ประสิทธิผลรายวิชา 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมเพือ่ให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลายและ

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

หมวดที่ 8 วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
ประเมินจากทุกส่วนเพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน 


