
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
GELA  107 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั  
Chinese for Everyday Communication  

2. จ านวนหน่วยกติ 
3    วย  ต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มภาษา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา  ศรีเรืองฤทธ์ิ                ( หวัหนา้กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ ) 
อาจารยเ์สาวคนธ์   วงศค์  า และ อาจารยG์AO QIAN   ( อาจารยผ์ูส้อนและรับผดิชอบรายวชิา ) 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ระดบัปริญญาตรี 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
25 กนัยายน 2553 

 

 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาจีนพื้นฐาน พยญัชนะ สระ  วรรณยกุต ์ อ่านค าศพัทท่ี์

ใชใ้นชีวติประจ าวนั วลี ประโยคอยา่งง่ายและสามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารในชีวติประจ าวนัได ้ 
Students know and understand the fundamentals of Chinese usage and can use vocabularies in everyday 
communication in the levels of vocabulary, phrases, and simply sentences. 
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในหลกัโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน  เพื่อการส่ือสารใน

ชีวติประจ าวนัได ้
Students know and understand  Chinese grammar and apply it for communicating in everyday situations.  
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเขียนล าดบัขีดของตวัอกัษรจีนขั้นพื้นฐานและสามารถ

น าไปใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนัได ้
Students know and understand the principle of Bishun writing of Chinese letters and can apply it for 
communicating in everyday life. 
4. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในภาษาและวฒันธรรมจีน 

Students have enough knowledge and understanding bout Chinese language and its culture.  
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ดา้นปัญญาในการน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเรียนภาษาจีนในระดบัขั้นต่อไป  ทั้งน้ีอาจารยผ์ูส้อนไดมี้
การเปล่ียนแปลงตวัอยา่งอา้งอิงใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบนั 

 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
พฒันาความรู้ความเขา้ใจหลกัการใชภ้าษาจีนพื้นฐาน  ศึกษาและฝึกฝนระบบ การออกเสียงภาษาจีน  

(พินอิน) เพื่อใชใ้นการส่ือสารในชีวติประจ าวนัได ้ เนน้การทกัทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา การบอก
จ านวน ครอบครัว ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สถานท่ี สี และส่ิงของ  ค าศพัทแ์ละหลกัไวยากรณ์เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้น
การส่ือสารและวฒันธรรมจีน 
             Development of understanding of using the principle of Chinese language. Study and practice Chinese 
pronunciation system (Pinyin) to communicate in everyday life such as greetings, self-introduction, telling 



time, numbers, family, parts of body, places, colors, and general things. Learning focuses on Chinese 
vocabularies and grammar that are used in general communication and on Chinese culture. 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ง น 
   สน  /      ง น 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45         
               

สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบติั การศึกษาดว้ยตนเอง 6 
                  

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารยผ์ูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 1            

        (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
1. มีวนิยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพใน

สิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

1.2. วธีิการสอน 
1. บรรยาย  พร้อมยกตวัอยา่ง  โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
2. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
3. เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
5. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

1.3. วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วม

กิจกรรม และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. ประเมินจากการอ่านออกเสียงระบบสัทอกัษรจีน (พินอิน 拼音)  และการพดูสนทนาภาษาจีน 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
 
 
 



2. ความรู้ 

2.1. ความรู้ทีต้่องได้รับ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจในการอ่านออกเสียงระบบสัทอกัษรจีน (พินอิน拼音) พยญัชนะ  สระ  และการ  
ผนัเสียงวรรณยกุตภ์าษาจีนและเขา้ใจในโครงสร้างพื้นฐานทางไวยาการณ์จีนได ้

2.   มีความรอบรู้  โดยการผสมผสานเน้ือหาในทกัษะต่างๆ  เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
3.   แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

2.2. วธีิการสอน 

1. บรรยาย อภิปราย การอ่านออกเสียงระบบสัทอกัษรจีน (พินอิน拼音)   โดยเนน้การเรียนการสอน 
    ท่ีเป็น active learning 
2. จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

2.3. วธีิการประเมินผล 
1.  การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  ดว้ยขอ้สอบปรนยัและอตันยั 
2.  ประเมินจากการอ่านออกเสียงระบบสัทอกัษรจีน (พินอิน拼音) การพดูสนทนาภาษาจีน  

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  1.   สามารถบูรณาการพฒันาความรู้ความสามารถในการจดจ าและท าความเขา้ใจ  จดัเก็บและแยะแยะอยา่ง

เป็นระบบ    เพื่อจะไดเ้ป็นพื้นฐานภาษาจีนในการเรียนภาษาจีนระดบัขั้นต่อไป 
2.   สามารถสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3.   สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัเพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

3.2. วธีิการสอน 
1.  จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะดา้นภาษาจีน ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น การบรรยายการ

อ่านออกเสียงและใหน้กัศึกษาอ่านออกเสียงตาม  ฯลฯ 
2.  จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง  เช่น  การยกตวัอยา่งสถานการณ์ใหน้กัศึกษาน าค าศพัท์

มาใชฝึ้กสนทนาภาษาจีนได ้   การสอนร้องเพลงภาษาจีนเพื่อจดจ าค าศพัทไ์ดเ้ร็วข้ึน     การเล่าเร่ือง
ภาษาจีนเพื่อช่วยในการเขียนตวัอกัษรจีนไดง่้ายข้ึน  ฯลฯ 

3.3. วธีิการประเมินผล 
     1.  การ                                              ี ี  ใชบ้ทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 

และความหมายระหวา่งจีน – ไ   
2.  การวดัผลจากการอ่านออกเสียงสัทอกัษรจีน (พินอิน拼音) และการพดูสนทนาภาษาจีน 
3.  การสังเกตพฤติกรรมการอ่านและการพดูภาษาจีน 
 



4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
1. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม     
2. สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้ าและ 
    สมาชิกของกลุ่ม 
3. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
4. รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.2. วธีิการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2. จดักิจกรรมการเล่นเกมส์เพื่อทบทวนเน้ือหาท่ีสอน  โดยการสอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ  การมีมนุษย

สัมพนัธ์ ฯลฯ 
4.3. วธีิการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3. ประเมินความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
1.  สามารถใชภ้าษาจีน   เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ทั้งทกัษะทางดา้นการฟัง     
     การพดู  การอ่าน   และการเขียน   โดยการฝึกสนทนาและเขียนตวัอกัษรจีน 

    2.  กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  
               เพื่อการสืบคน้ขอ้มูล  หรือเวปไซต ์ช่วยเรียนภาษาจีนดว้ยตนเองทางอินเตอร์เนต 

5.2วธีิการสอน 
1. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน  

                ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
           2.  มอบหมายงานให้นกัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเวปไซต ์E-Learning และท าแบบฝึกหดัเพื่อเพิ่มความเขา้ใจ 

5.3วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัท่ีท าผา่นทางเวปไซต ์E-Learning 
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
3. ประเมินจากการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 



6. ทกัษะพสัิย 

6.1. ทกัษะพสัิยทีต้่องพฒันา 
1. สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พดู อ่าน และเขียน  

6.2.วธีิการสอน 
1.  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่งผูเ้รียน  

                 ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
             2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจ าวนัได ้ 

อยา่งเหมาะสม 
6.3.วธีิการประเมินผล 
1.ทกัษะการพดูในการน าเสนอ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
2. ทกัษะการเขียนรายงาน 
3. ทกัษะการอ่านเน้ือเร่ือง  

 

หมวดที ่5   น   ส น            น   

 

 (Week)  (Topics)  (Teaching Activities)   (Course Objectives)  (Teaching Media) 
1 教案  

Course Orientation  
 

规则 
  สอนโดยบรรยาย 
-   ช้ีแจงเกณฑก์ารใหค้ะแนน
、เง่ือนไขการเรียนการสอน
และเน้ือหารายวชิาภาษาจีน
พื้นฐาน  รวมทั้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆของการเรียน
การสอนภาษาจีน 

 
- เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจใน 
จุดมุ่งหมายของการเรียน
วชิาภาษาจีนพื้นฐาน 
 
 

 材料  
-  Hand out  
 

2 拼音（一） 
-语音 
Phonetics  

-  อธิบายระบบเสียงพินอิน 
( 拼音 pīn-yīn  
สัทอกัษรจีน)  และศึกษา
เรียนรู้ระบบการออกเสียง
พยญัชนะภาษาจีน 
 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจใน
ระบบเสียงพินอิน  
( 拼音 pīn-yīn สัท
อกัษรจีน) และสามารถ
ออกเสียงพยญัชนะ
ภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  เอกสารประกอบ 
   การเรียนการสอน   
   ภาษาจีนพื้นฐาน  
-  ส่ือมลัติมิเดีย 



หมวดที ่5    น   ส น            น   

 

 (Week)  (Topics)  (Teaching Activities)   (Course Objectives)  (Teaching Media) 
3 拼音（二） 

-语音 Phonetics  
-  เรียนรู้และฝึกปฏิบติัการ
ออกเสียงระบบเสียงพินอิน      
(拼音 pīn-yīn  สัท
อกัษรจีน )   พยญัชนะ   สระ    
วรรณยกุต ์   

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
และสามารถออกเสียง
สระ ในภาษาจีนและการ
ผนัเสียงวรรณยกุตจี์นได ้

-  สมุดคดัจีน 
-  ตารางเทียบเสียง 
-  บตัรค าศพัท ์ 
-  ส่ือมลัติมิเดีย 
 

4 拼音（三） 
-语音 Phonetics  

-  เรียนรู้และฝึกปฏิบติัการ
ออกเสียงระบบเสียงพินอิน 

(拼音 pīn-yīn  สัท
อกัษรจีน )   พยญัชนะ   สระ    
วรรณยกุต ์   

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
และจดจ าการเขียน
สัญลกัษณ์และกฎการ
วางเคร่ืองหมายแทน
เสียงวรรณยกุตใ์น
ภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  า 
 
 

-  สมุดคดัจีน 
-  ตารางเทียบเสียง 
-  บตัรค าศพัท ์ 
-  ส่ือมลัติมิเดีย 
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 (Week)  (Topics)  (Teaching Activities)   (Course Objectives)  (Teaching Media) 
5 拼音（四） 

-语音 Phonetics 
สอน, ฝึกออกเสียง และจบั
กลุ่มศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
-  อธิบายหลกัและวธีิการออก
เสียงพยญัชนะ , สระ 
การผนัเสียงวรรณยกุต์,การ
วางเคร่ืองหมายแทนเสียง
วรรณยกุตจี์น 
-  จบักลุ่มเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติัการออกเสียงระบบ
เสียงพินอิน（拼音 pīn-
yīn  สัทอกัษรจีน）, 
การผนัเสียงวรรณยกุต์ 
-  เรียนรู้และฝึกเขียนการวาง
เคร่ืองหมายแทนเสียง
วรรณยกุต ์
-  ทดสอบ 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเพิ่มพนู
ทกัษะในดา้นการฟัง พดู 
เก่ียวกบัการออกเสียง ใน
ระบบเสียงพินอิน 
(拼音 pīn-yīn  สัท
อกัษรจีน)   
-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
และสามารถผนัเสียงของ
วรรณยกุตใ์นภาษาจีนได้
อยา่งถูกตอ้ง  รวมทั้งการ
วางเคร่ืองหมายแทน
เสียงวรรณยกุต ์

-  เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน
ภาษาจีนพื้นฐาน   
-  ตารางเทียบเสียง 
ระบบเสียงพินอิน 
 ( 拼音 pīn-yīn 
สัทอกัษรจีน)   
-  ส่ือมลัติมิเดีย 
-  DVD ภาษาจีน 
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 (Week)  (Topics)  (Teaching Activities)   (Course Objectives)  (Teaching Media) 
6 拼音（四） 

-语音 Phonetics 
笔顺 
数字 
 

สอน, ฝึกออกเสียง และจบั
กลุ่มศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
-  อธิบายหลกัและวธีิการ
เขียนล าดบัขีดตวัอกัษรจีน
และการออกเสียงการนบัเลข
จีน 
- ทบทวนฝึกปฏิบติัทกัษะ
ดา้นการฟัง การออกเสียง
ระบบเสียงพินอิน (พยญัชนะ, 
สระ, วรรณยกุต)์  จากส่ือมลั
ติมิเดีย / อาจารยผ์ูส้อน 
-  ฝึกการเขียนล าดบัขีด
ตวัอกัษรจีน 
-  ทดสอบ 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเพิ่มพนู
ทกัษะในดา้นการฟัง พดู 
เก่ียวกบัการออกเสียง ใน
ระบบเสียงพินอิน 
(拼音 pīn-yīn  สัท
อกัษรจีน) 
-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
และสามารถเขียนล าดบั
ขีดตวัอกัษรจีนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
และสามารถนบัเลขจีน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

-  เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน
ภาษาจีนพื้นฐาน   
-  ตารางเทียบเสียง 
ระบบเสียงพินอิน 
 ( 拼音 pīn-yīn 
สัทอกัษรจีน)   
-  ส่ือมลัติมิเดีย 
-  DVD ภาษาจีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่5   น   ส น            น   

 

 (Week)  (Topics)  (Teaching Activities)   (Course Objectives)  (Teaching Media) 
7 问候（一） 

第一课：你

好吗？ 
-语音 Phonetics  
问候（二） 
第二课：你

身体怎么

样？ 
-语音 Phonetics  

สอนและจบัคู่สนทนา 
-  อธิบายหลกัการใช้
ไวยากรณ์ 
-   การตั้งค  าถามดว้ย  
吗 ma  “ ไหม ” 
-  การใช ้也  yě  “  ก็  ”  
-  การใช ้呢 ne  “  ล่ะ  ” 
-  การใช ้不 bù  “  ไม่  ”  
-  กฏการเปล่ียนเสียง
วรรณยกุต ์
-  กฎการใช ้  不 bù “ ไม่ ” 
  

-  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ
สนทนาโตต้อบ บท
สนทนาอยา่งสั้นๆได ้
-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
และสามารถใชไ้วยากรณ์
พื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจใน
โครงสร้างและสามารถ
สร้างรูปประโยคค าถาม
และค าตอบเป็นภาษาจีน
อยา่งสั้นๆไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

-  เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน
ภาษาจีนพื้นฐาน   
-  ส่ือมลัติมิเดีย 
-  DVD ภาษาจีน 
-  พจนานุกรมจีน-   
  ไทย 
-  หนงัสือไวยากรณ์     
จีน 

8 期中考试 
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 (Week)  (Topics)  (Teaching Activities)   (Course Objectives)  (Teaching Media) 

9-10 问候（三） 

第三课：我

叫美丽。 

-语音 Phonetics 

  

问候（四） 

第四课： 

这是……， 

那是……. ” 

-语音 Phonetics  

สอนและศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง 

-  อธิบายหลกัการใช้

ไวยากรณ์ 

-   การถามช่ือ-สกุล,อายุ , 

จ านวนนบัในภาษาจีน 

-  การใช ้这 zhè “ น่ี , น้ี ”  

-  การใช ้那 nà “ นัน่ , นั้น ” 

-  การใช ้是 shì “ เป็น , คือ 

ใช่ ” 

-   อธิบายหลกัการออกเสียง 

-  การเปล่ียนเสียงของค าวา่ 

（一  ” yi ”） 

 

 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ

สนทนาโตต้อบ บท

สนทนาอยา่งสั้นๆได ้

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

และสามารถใชไ้วยากรณ์

พื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

และสามารถสร้าง

รูปแบบประโยคการ

แนะน าตวัเองและผูอ่ื้น

เป็นภาษาจีนอยา่งง่ายๆ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

คล่องแคล่ว 

 

-  เอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน

ภาษาจีนพื้นฐาน   

-  ส่ือมลัติมิเดีย 

-  DVD ภาษาจีน 

-  พจนานุกรมจีน-   

  ไทย 

-  หนงัสือไวยากรณ์     

จีน 
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 (Week)  (Topics)  (Teaching Activities)   (Course Objectives)  (Teaching Media) 

11-12 问候（五） 

第五课：他

是谁？ ” 

-语法 

问候（四） 

第四课： 

这是……， 

那是……. ” 

-语法 

สอนและศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง 

-  อธิบายหลกัการใช้

ไวยากรณ์ 

-  การใช ้谁 shéi  “ใคร” 

-  การใช ้的 de  “ ของ ” 

-  การใช ้哪儿 nar “ไหน” 

-  ค ากริยาช่วยในภาษาจีน 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ

สนทนาโตต้อบ บท

สนทนาอยา่งสั้นๆได ้

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

และสามารถใชไ้วยากรณ์

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจใน

โครงสร้างและสามารถ

สร้างรูปประโยคค าถาม

และค าตอบเป็นภาษาจีน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  เอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน

ภาษาจีนพื้นฐาน   

-  ส่ือมลัติมิเดีย 

-  DVD ภาษาจีน 

-  พจนานุกรมจีน-   

  ไทย 

-  หนงัสือไวยากรณ์     

จีน 

13 问候（五） 

第六课：你

是哪儿国

人？ ” 

-语法 

 

สอน , จบัคู่สนทนา  

-  อธิบายหลกัการใช้

ไวยากรณ์ 

-  การใช ้都 dou  “ทั้งหมด 

-  การใช ้过 guò “เคย” 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

และสามารถใชไ้วยากรณ์

พื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจใน

โครงสร้างและสามารถ

สร้างรูปประโยคค าถาม

และค าตอบเป็นภาษาจีน

อยา่งสั้นๆไดถู้กตอ้ง 

  -  ส่ือมลัติมิเดีย 

-  DVD ภาษาจีน 

-  พจนานุกรมจีน-   

  ไทย 

-หนงัสือไวยากรณ์

จีน-ไทย 
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 (Week)  (Topics)  (Teaching Activities)   (Course Objectives)  (Teaching Media) 

14-15 问候（六） 

第七课：你

做什么？ ” 

-语法 

问候（七） 

第八课： 

你喜欢吃什

么？ 

-语法 

สอนและศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง 

-  อธิบายหลกัการใช้

ไวยากรณ์ 

-  การใช ้什么 shénme  

“อะไร” 

-  การใช ้太 tài  “ ค่อนขา้ง

จะ、มากเกินไป ” 

-  การตั้งค  าถามโดยการซ ้ า 

ค  ากริยา หรือค าคุณศพัท์ 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ

สนทนาโตต้อบ บท

สนทนาอยา่งสั้นๆได ้

-  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

และสามารถใชไ้วยากรณ์

พื้นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะ

ดา้นการฟังส าเนียงการ

ออกเสียงภาษาจีน  จาก

ส่ือมลัติมิเดีย / อาจารย์

ผูส้อนชาวจีนโดยตรง 

-  เอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน

ภาษาจีนพื้นฐาน   

-  ส่ือมลัติมิเดีย 

-  DVD ภาษาจีน 

-  พจนานุกรมจีน-   

  ไทย 

-  หนงัสือไวยากรณ์     

จีน 

16 期末考试  

 

  

 
 
2.   น         น         น  ้้ 

กจิกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 

16 
20% 
30% 

2  การทดสอบยอ่ย 1-16 30% 

3 
 การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ  าเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถา้จ  าเป็นใหใ้ส่ดว้ยค าอธิบายตวัสีแดงเขียนดว้ยลายมือ) 

– ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- ไม่มี 

 



หมวดที ่7    ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัโดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ไดใ้ห้นกัศึกษาเขา้ประเมินผล

การเรียนการสอนทางเวบ็ไซตข์องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ โดยการน าแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใชก้ลยทุธ์ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนดงัน้ี 

- สังเกตการสอนของผูร่้วมทีมสอน 

- ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียนของนกัศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลงัจากไดรั้บผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม

สมอง และสรรหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ใน
รายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- อาจารยใ์นสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน 
วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 2 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ้ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

 

 


