
มคอ. 3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    1223105    ภาษาจีนระดับสูง 1  (Advanced Chinese 1) 
2. จ านวนหนว่ยกิต 
     3(2-2-5)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครศุาสตร์  โปรแกรมภาษาจีน  วิชาเอกบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจาร 
     อาจารยT์ung Hsiu Yu 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
     ภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 5311208   
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
     1221101 ภาษาจีนระดับต้น 1 
     1221102  ภาษาจีนระดับต้น 2 
     1222103 ภาษาจีนระดับกลาง 1 
     1222104 ภาษาจีนระดับกลาง 2  
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
8. สถานที่เรียน   
      
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     10 มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
       ศึกษางานเขียนต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึกย่อข้อความ แล้วขยายความ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ได้พบ ได้เห็น และฟัง เพื่อสามารถจับใจความหลักและพลความได้  โดยเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
       วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จึงได้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ควบคุมมากขึ้นดังนี้ 
- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาหลักสูตรและให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
- เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในด้านทักษะภาษาจีนให้สูงขึ้น 
- พัฒนาเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

หมวดที่ 3   ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวิชา  
       ศึกษางานเขียนต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี จดบันทึกย่อข้อความ แล้วขยายความ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน ได้พบ ได้เห็น และฟัง เพื่อสามารถจับใจความหลักและพลความได้  โดยเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่อีก 500 ค า 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
     64    ชั่วโมง 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

บรรยาย 46 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาและเฉพาะ
รายบุคคลที่มปีัญหา
และต้องการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขในข้อ
พกพร่องของตนเอง 
 

ให้นักศึกษาฝึกจับใจความหลกั
งานเขียนต่างๆ ทั้งบันเทิงคด ี
และสารคด ีจดบันทึกย่อ 
ขยายความแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่าน ได้พบ ได้
เห็น ได้ฟังและการบ้านที่สั่งให้
ท า ประกอบกับการแสดง
ความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือ
ดูความสามารถและความ
เข้าใจ 

ศึกษาไวยากรณ์เพ่ิมเติม 
ฝึกแต่งประโยคหรือวลี
ง่ายๆสั้นๆ และเพิ่มความ
ยากไปตามล าดับขั้น 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - อาจารย์ประจ าวิชา แจ้งชั่วโมงว่างของอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาทราบเพ่ือที่นักศึกษาจะสามารถมาขอ
ค าปรึกษาได ้
    - อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเฉพาะรายที่มีปัญหาและต้องการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
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หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- มีคณุธรรม จริยธรรม ระเบยีบวินัย ตรงต่อเวลา ขยันอดทน ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
    1.2  วิธีการสอน 
- บรรยายเนื้อหาในแต่ละบทของแต่ละรายวิชา พร้อมการสอดแทรกประเด็นคุณธรรมจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมท าร่วมกันทั้งจับคู่ และเป็นกลุ่ม หรือก าหนดบทบาทสมมุต ิ
    1.3  วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมในการเข้าเรียน การท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินผลงาน และสอบเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม 
- ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบในงานที่ท า  การส่งงาน ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดให้ 
2. ความรู ้
     2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- นักศึกษามคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวทฤษฎีและหลักการที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาภาษาจีนและรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง 
- รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหา สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์แก้ปัญหาและน าไปใช้ได้ 
- สามารถน าบูรณการความรู้ภาษาจีนที่ได้ศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และน าไปบูรณการในชีวิตประจ าวัน 
ให้กับท้องถิ่นและสังคมได ้
     2.2  วิธีการสอน 
- สอนโดยบรรยาย และอภิปราย 
- ให้ท าแบบฝกึหัด มอบหมายงาน ท างานเป็นรายบุคคลและท างานกลุ่ม 
- จัดกิจกรรมเสริมทั้งในสถานที่หรือนอกสถานที่โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายหรือศึกษาดูงาน เพื่อเสริม
ทักษะความรู้และความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควร 
     2.3  วิธีการประเมนิผล 
- ประเมินความรู้จากการบ้าน แบบทดสอบย่อย การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 
- ประเมินจากการน าเสนองาน รูปเล่มรายงาน การค้นคว้าข้อมูล ในประเด็นที่ให้ศึกษา 
- ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่ศึกษาทั้งในช้ันเรียนและนอนชั้นเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา  
     3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
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- พัฒนาความสามรถในการคิดอย่างมีระบบ รู้จักวิเคราะห์แยกแยะ แกไ้ขปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องได้ 
- สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได ้
     3.2  วิธีการสอน 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาฝกึการวิจารณ์ วิเคราะห์และน าเสนอในรูปรายงานเป็นกลุ่ม 
- มอบหมายให้นักศึกษารายบุคคลท ารายงานที่ให้วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละบท 
     3.3  วิธีการประเมนิผล 
- จากการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติของนักศึกษา 
- การทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
     4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
- มีจิตรสาธารณะในการให้บริการ สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ รู้จักรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

     4.2  วิธีการสอน 
- จัดใหม้ีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซกัถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
     4.3  วิธีการประเมนิผล 
- จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 
- วัดผลจากผลงานที่ปฏิบัติและน าเสนอรายงาน 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 - มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรปูแบบ 
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     5.2  วิธีการสอน 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ ท ารายงาน บางครั้งมีการค านวณในเชิงสถิติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรูเ้ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
     5.3  วิธีการประเมนิผล 
- น าเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์ และสถิติที่
เกี่ยวข้อง ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ทีม่ีการน าเสนอ 
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หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จน.

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1-2 - เสนอแนวการสอน 
- แนะน าการทักทายและท าความเข้า
ในเนื้อหารายวิชา 
-  ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาษาจีน ทั้งด้านทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
-บทที่ 39 别总说“亲爱

的”，好不好 

 
 
 

8 - เสนอแนวการสอนและ
อภิปรายเพื่อปรับปรุงแนวการ
สอน 
-  สอบถามและศึกษาความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน
กิจกรรม 
-ศึกษาค าศัพทใ์นบทเรียนที่ 
39 พร้อมอธิบายคุณสมบัติ
การใช้ค าศัพท์ อีกทั้งยัง
สอดแทรกค าศพัท์ใหม่ๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  
- อธิบายเน้ือหาเรื่อง 别总说

“亲爱的”，好不好 

เพื่อความเข้าใจ รวมไปถึงการ
ใช้รูปแบบประโยคต่างๆใน
บทเรียน 

-อธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ 
  1) VP/S-SP+的+前+TW 

  2) 总（是） 终于   

必须   究竟 

  3) 用“A+得多”表示程

度 

  4) 一天比一天+ A 

  5) 不是……，而是…… 

- สรุปเนื้อหา วลีประโยค และ
หลักการใช้ไวยากรณ์ใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัดและงานที่

อาจารย ์
Tung Hsiu 

Yu 
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มอบหมาย 
เอกสารประกอบการสอน 
《实用汉语课本 4》 

3-4 บทที่ 40 “半边天”和 

“全职太太” 

 
 

8 กิจกรรม 
- ทบทวนเนื้อหาบทที่ 39 และ
ทดสอบค าศัพท ์
-ศึกษาค าศัพทใ์นบทเรียนที่ 
40 พร้อมอธิบายคุณสมบัติ
การใช้ค าศัพท์ อีกทั้งยัง
สอดแทรกค าศพัท์ใหม่ๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  
- อธิบายเน้ือหาเรื่อง“半边

天”和“全职太太” 

 เพื่อความเข้าใจ รวมไปถึง
การใช้รูปแบบประโยคต่างๆใน
บทเรียน 

-อธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ 
   1) 两次否定 

    2) 要是…….，就……. 

    3) 只有…….，才……. 

    4) 独立语 

- สรุปเนื้อหา วลีประโยค และ
หลักการใช้ไวยากรณ์ใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัดและงานที่
มอบหมาย 
เอกสารประกอบการสอน 
《实用汉语课本 4》 
 

อาจารย ์
Tung Hsiu 

Yu 

5-7 บทที่ 41 我想自己开个律师事务

所 
12 กิจกรรม 

- ทบทวนเน้ือหาบทที่ 39 และ
ทดสอบค าศัพท ์
-ศึกษาค าศัพทใ์นบทเรียนที่ 
41 พร้อมอธิบายคุณสมบัติ

อาจารย ์
Tung Hsiu 

Yu 
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การใช้ค าศัพท์ อีกทั้งยัง
สอดแทรกค าศพัท์ใหม่ๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  
- อธิบายเน้ือหาเรื่อง 我想自

己开个律师事务所 

 เพื่อความเข้าใจ รวมไปถึง
การใช้รูปแบบประโยคต่างๆใน
บทเรียน 

-อธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ 
   1) 联动兼语句 

    2) 即时……，也…… 

    3) 不管……，都/也…… 

- สรุปเนื้อหา วลีประโยค และ
หลักการใช้ไวยากรณ์ใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัดและงานที่
มอบหมาย 
เอกสารประกอบการสอน 
《实用汉语课本 4》 

8 ทบทวนบทเรียนที่ 39-41 ของสัปดาห์
ที่ 1-7  

4 กิจกรรม 
- บทสอบย่อยครั้งที่ 1 
บทเรียน 39-41 
- ทบทวนเน้ือหาที่เรียน 
มีสื่อภาพ เสียง และบัตรค า 
ประกอบการเรียนการสอน 
- เสนอแนวการสอนและ
อภิปรายเพื่อปรับปรุงแนวการ
สอน 
-ฝึกอ่านเนื้อหาและบทสนทนา 
-ฝึกแต่งเป็นประโยคให้ถูกตอ้ง
ตามหลักไวยากรณ ์
-แนะน าและสรุปเนื้อหา วลี 
ประโยคและหลักไวยากรณ ์
-มอบหมายงานและใหศ้ึกษา

อาจารย ์
Tung Hsiu 

Yu 
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ค้นคว้าด้วยตนเอง 
เอกสารประกอบการสอน 
《实用汉语课本 4》 
 

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค 
10-11 บทที่ 42 洋姑爷在农村过春节 8 กิจกรรม 

-ศึกษาค าศัพทใ์นบทเรียนที่ 
42 พร้อมอธิบายคุณสมบัติ
การใช้ค าศัพท์ อีกทั้งยัง
สอดแทรกค าศพัท์ใหม่ๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  
- อธิบายเน้ือหาเรื่อง 洋姑爷

在农村过春节 

 เพื่อความเข้าใจ รวมไปถึง
การใช้รูปแบบประโยคต่างๆใน
บทเรียน 

-อธิบายหลักการใช้ไวยากรณ ์
   1) 怎么+V+都行 

    2) 好、怪不得、尤

其、连忙 

    3) 反问句 2 

4) 不但不/没……，反

而….. 

5) 不是……..，就是…….. 

- สรุปเนื้อหา วลีประโยค และ
หลักการใช้ไวยากรณ์ใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัดและงานที่
มอบหมาย 
เอกสารประกอบการสอน 
《实用汉语课本 4》 
 
 

อาจารย ์
Tung Hsiu 

Yu 

12-14 บทที่ 43 读《孔乙己》 12  กิจกรรม อาจารย ์



มคอ. 3 
 

๙ 

 - ทบทวนเน้ือหาบทที่ 42 และ
ทดสอบค าศัพท ์
-ศึกษาค าศัพทใ์นบทเรียนที่ 
43 พร้อมอธิบายคุณสมบัติ
การใช้ค าศัพท์ อีกทั้งยัง
สอดแทรกค าศพัท์ใหม่ๆที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  
- อธิบายเน้ือหาเรื่อง 读
《孔乙己》 เพื่อความ
เข้าใจ รวมไปถงึการใช้รูปแบบ
ประโยคต่างๆในบทเรียน 

-อธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ 
   1) 仍然、还是、那

么、……似的 

    2) 形容词重叠作谓语 

    3) V/A+ 坏/死了 

4) 不但不/没……，反

而….. 

5) 不/没有…….，就…… 

- สรุปเนื้อหา วลีประโยค และ
หลักการใช้ไวยากรณ์ใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัดและงานที่
มอบหมาย 
เอกสารประกอบการสอน 
《实用汉语课本 4》 
 

Tung Hsiu 
Yu 

15-16 บทที่ 44 买的没有卖的精 8 กิจกรรม 
- ทบทวนเน้ือหาบทที่ 43 และ
ทดสอบค าศัพท ์
-ศึกษาค าศัพทใ์นบทเรียนที่ 
44 พร้อมอธิบายคุณสมบัติ
การใช้ค าศัพท์ อีกทั้งยัง
สอดแทรกค าศพัท์ใหม่ๆที่

อาจารย ์
Tung Hsiu 

Yu 
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เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  
- อธิบายเน้ือหาเรื่อง 买的没

有卖的精 เพื่อความเข้าใจ 
รวมไปถึงการใช้รูปแบบ
ประโยคต่างๆในบทเรียน 

-อธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ 
   1) 就○5 、遍、一下

子、从来 

    2) 动词、形容词重叠 

    3) 表示比较的方法 

4) 复句小结（1） 

- สรุปเนื้อหา วลีประโยค และ
หลักการใช้ไวยากรณ์ใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัดและงานที่
มอบหมาย 
เอกสารประกอบการสอน 
《实用汉语课本 4》 
 

16 - ทบทวนบทเรียนที่ 39-41 ของ
สัปดาห์ที่ 1-7 
-จัดกิจกรรมในช้ันเรียนโดยนักศึกษา
น าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนวิชาภาษาจีนระดับสูง โดยใช้สื่อ 
PPT ในการน าเสนอ 
-แลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 

4 กิจกรรม 
- บทสอบย่อยครั้งที่ 2 
บทเรียน 42-44 
ทบทวนเน้ือหาที่ได้เรียน 
1. ปัญหาเป็นฐาน 
 - ทดสอบความสามารถใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
2. ตกผลึกทางปัญญา 
 - ความรู้ที่ได้เรียนมา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ 
 3. แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และแบบรายบคุคล                                                                                                                                                                                                                                     
 - จากการค้นคว้าและการท า
แบบฝึกหัด  
4. แบบถ่ายโยงการเรียนรู้และ

อาจารย ์
Tung Hsiu 

Yu 
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การช้ีแนะ 
- แนะน าและสรุปวิเคราะห์
หลักการน าภาษาจีนมา
ประยุกต์ใช ้
1. หนังสือและ เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. เว๊ปไซต ์(ภาษาไทยและ
ภาษาจีน) 
3. แผนผังแยกแยะรูปประโยค 
4.สรุปบทเรียนโดยใช้ Power 
Point น าเสนอ 
5. คอมพิวเตอร์ และสื่อ
อิเลคทรอนิกสต์่างๆ 

สัปดาห์ที่ 17  สอบปลายภาคเรียน 
 
 
 
 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1 1.1/2.1/2.2 
3.1/4.1/5.1 

การบ้าน 
-แบบฝึกหัด 
-รายงาน (รวมทั้งการ
น าเสนอผลงาน การ
ท างานกลุ่มหรือ
รายบุคคล) 

ทุกสัปดาห ์ 10% 

2 1.1/2.1/3.1 แบบทดสอบ 
-ทดสอบก่อเรียน 
-ทดสอบย่อย 
-ทดสอบหลังเรียน 

บางช่วงใน
สัปดาห์ที2่-8
และ10-16 

20 % 
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3 1.1/2.1/3.1 วินัยในการเข้าช้ันเรียน 
ความรับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการท างาน
และการแสดงความ
คิดเห็นต่าง 

ทุกสัปดาห ์ 10 % 

4 1.1/2.1/3.1  สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

สัปดาห์ที ่9
และสัปดาห์
ที่ 17 

30 % 
30 % 

 

เกณฑ์ระดับคะแนน 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก                       
        เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาจีนระดับสูง 1 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ชิว ซูหลุน. (2545). แบบเรียนเร็วภาษาจีน พิมพ์ครั้งที ่4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรวัฒนา . 

ชิว ซูหลุน. (2541). แบบเรียนเร็วภาษาจีนขั้นกลาง.  กรงุเทพฯ : อักษรวัฒนา.  
เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ. (2549). พจนานุกรมจีน-ไทยฉบับใหม่ (ฉบับพมิพ์หนังสือต้วย่อ).  
              รวมสาส์น (1997)จ ากัด. 
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. (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：商务印书馆。 
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陈灼。（1996）。《桥梁》上。北京：北京语言文化大学出版社。 
陈灼。（1997）。《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。 
黄伯荣、廖序东。（1997）。《现代汉语》（增订二版） 

下。北京：高等教育出版社。 
林祥楣。（1991）。《现代汉语》。北京：语文出版社。 
刘月华、潘文娱等。（2001）。《实用现代汉语语法》。 
 北京：商务印书馆。 
吕叔湘。（1999）。《现代汉语八百词》（增订本）。 
 北京：北京出版社。 
马国荣。（1990）。《现代汉语》。北京：北京师范学院出 

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 

http://www.google.com/
http://www.163.com/
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www.chineseon.net/main.php163.com 
www.mymandarin.com 
www.baidu.com 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ผ่านสื่อต่างๆ 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ในการเกบ็ข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี ้
- การสังเกตการณ์แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
- ผลการทดสอบของนักศึกษาและงานต่างๆ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
       จากผลการประเมินกลยุทธ์การสอนปีการศึกษา 2560 ของผู้สอน และข้อมูลสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) ของปีการศกึษาที่ผ่านมา ผู้สอนจึงน ามาปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอน ดังน้ี 

ประเด็นจากผลการประเมินการสอนและขอ้มูล
สรุปจาก มคอ.7  ของปีการศกึษาที่ผ่านมา 

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

ผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา    
*เนื่องจากเป็นอาจารย์ใหม่ในรายวิชานี้ จึงไม่มีผล
การประเมินของนักศึกษา* 

 
 

  
ข้อมูลสรุปจาก มคอ.7  ของปกีารศึกษาที่ผ่านมาที่น ามาปรับปรุงในรายวิชานี้(เลือกมาเฉพาะ
ประเด็นที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับรายวิชา 

1) ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกี่ยวกับเนื้อหา ที่จะเสริมความรู้ด้านภาษาจีน 
ทักษะในการอ่านและการเขียนเพื่อท าความเข้าใจ
และสรุปประเด็นที่ส าคัญ 

2) ชี้ถึงความพันพันธ์กับวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือการน าไปประยุกต ์

2) เชือ่มโยงให้นักศึกษาเห็นถงึความส าคัญของวิชา
ภาษาจีนรวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ใน

http://www.chineseon.net/main.php163.com
http://www.mymandarin.com/
http://www.baidu.com/


มคอ. 3 
 

๑๕ 

ชีวิตประจ าวัน 
3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ให้มากขึน้ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
แบ่งกลุ่มฝึก 

3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ให้มากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
แบ่งกลุ่ม 

4) ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะส่งเสริมความรู้ด้านภาษาจีน
ทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อท าความเข้าใจ
และสรุปประเด็จที่ส าคัญ 

 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

                   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในแต่ละประเด็นหลักของ
แต่ละบท ตามที่ได้คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามและการตอบข้อค าถามของนักศึกษา 
การบ้าน การทดสอบย่อยต่างๆ และหลังการออกผลการเรียนของผู้เรียน และมกีารทวนสอบโดยรวม หรือมีการ
ตรวจสอบของผู้สอนท่านอื่น เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
        ผลการประเมิน มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ประสิทธผิลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
รายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชา ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผล

รายวิชา 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมเพือ่ให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลายและสามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 

หมวดที่ 8 วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
ประเมนิจากทุกส่วนเพื่อเป็นการวิเคราะหศ์ักยภาพของผู้เรียน 

 


